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BAB II
 

DESKRIPSI TENTANG PERANAN TIGA PILAR SISTEM 

PEMASYARAKATAN, PEMBENTUKAN KARAKTER, WARGA BINAAN 

MUSLIM, LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

A. Kajian Tentang Peranan Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan 

1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan 

a) Pengertian Peranan 

Peranan berasal dari kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) peranan adalah bagian yang dimainkan seorang 

pemain (dalam film, sandiwara, dan sebagainya) (Tim Penyusun Kamus 

Pusat Bahasa, 2005: 751). 

 According to Horton and Hunt [1993], (role) is the expected 

behavior of a person who has a status. Various roles belonging and 

relate to one's status by Merton [1968] called the role (role set). 

Within the framework of a large, community organizations, or the 

so-called social structure, determined by nature (nature) of these 

roles, the relationship between those roles, as well as the 

distribution of scarce resources among people who play it. 

 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002: 

234). Dari dua pengertian peranan di atas, dalam penelitian ini peranan 

didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang 

menentukan suatu proses keberlangsungan. 

b) Tiga Pilar Sistem Lembaga Pemasyarakatan 

Pilar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tiang 

penguat (dari batu, beton, dan sebagainya) (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Bahasa, 2005: 768). Sedangkan pilar yang dimaksud dalam penelitian ini 
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ialah pilar yang meliputi tiga pilar yakni petugas pemasyarakatan, 

narapidana dan masyarakat.  

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia terdapat 3 (tiga) pilar utama 

di dalam membangun manusia mandiri, ketiga pilar tersebut antara lain 

masyarakat, petugas pemasyarakatan dan narapidana. Ketiga pilar 

tersebut harus saling terkait dan saling menjaga keseimbangan didalam 

memecahkan suatu permasalahan yang ada khususnya dalam 

melaksanaan pembinaan untuk membentuk manusia mandiri di Lembaga 

Pemasyarakatan (Sujatno, 2008: 62) 

1) Masyarakat 

Peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi 

keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep 

berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun 

adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh 

sistem pemasyarakatan, karena suksesnya sistem ini sangat 

ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

proses pembinaan narapidana melelui social participation, social 

support, dan social control. 

2) Petugas pemasyarakatan 

Menurut UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan 

pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: 

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional 

penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang 

pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan 

pemasyarakatan. 

 

3) Narapidana 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di LAPAS. Dalam hal ini sesama narapidana bisa 

saling memberikan nasihat dan motivasi kedepan yang lebih baik, 

sehingga setelah narapidana itu keluar dari LAPAS bisa sesuai 

dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. 
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Sistem Pemasyarakatan berasumsi bahwa Warga Binaan 

Pemasyarakatan (narapidana) bukan saja obyek melainkan subyek, 

sebagai manusia yang tidak berbeda dari manusia lainnya maka 

sewaktu-waktu ia dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang 

dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus 

diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana 

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 

agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan 

pidana, oleh sebab itu eksistensi pemidanaan sebagai upaya untuk 

menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan 

mengembalikannya agar menjadi warga masyarakat yang baik, taat 

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 

keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, 

tertib dan damai (Sujatno, 2008: 65). 

c) Ruang Lingkup Sistem Pemasyarakatan 

Sistem Pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan 

batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, 

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab (Penjelasan atas Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, 2011: 2) 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa 

negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap 

warganegara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara 

dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak 

asasi setiap warganegaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka 
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yang sedang menghadapi proses hukum (pelanggaran hukum). Dengan 

demikian, hak warga negara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang 

tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak 

konstitusional setiap warganegara Indonesia. Proses penegakan hukum 

sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. 

Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang 

mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum (Hamzah, 

1994: 98).  

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari 

sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor 

X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (Sudirman, 2007: 98). 

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah 

diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana.  

 

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud 

dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: 

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 

secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 

 

d) Tujuan Sistem Pemasyarakatan 

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam 

rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
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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 

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang 

dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk 

memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya 

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, 

manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya 

(Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan). 

e) Fungsi Sistem Pemasyarakatan 

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas 

dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan). yang dimaksud dengan berintegrasi secara 

sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dengan masyarakat. 

Menurut Baharuddin Soerjobroto, selaku pensiunan praktisi 

pemasyarakatan dan terakhir sebagai dosen senior luar biasa FISIP UI, 

menyatakan bahwa gerak usaha pemasyarakatan meliputi perspektif yang 

luas dan perspektif yang sempit. Dalam perspektif yang luas 

pemasyarakatan bergerak di bidang pembinaan pelanggar hukum sejak 

saat yang bersangkutan ditangkap sampai saat ia secara penuh berada 

kembali di tengah masyarakat. Sedangkan dalam perspektif yang sempit 

pemasyarakatan bergerak di bidang pembinaan pelanggar hukum 

terpidana. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa pembinaan 

pelanggar hukum dalam arti sempit ini diragukan keberhasilannya kalau 

tidak dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum dalam arti luas 

(Sudirman, 2007: 98). 
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Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan 

pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak 

asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak 

hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan 

perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia 

(khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (by 

ommision) terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. 

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan; 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di mata hukum. 

 

Pasal 28 ayat I menyatakan; 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 

(3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

(4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam paham re-integrasi sosial menurut Purnomo (1983: 254), 

dikatakan bahwa tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) 

menimbulkan bahaya prisonisasi (yakni terkontaminasinya mental 

penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label 

atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati 
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predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan prilaku yang 

sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhsuburkan 

residivisme (pengulangan perilaku jahat). 

f) Peranan tiga pilar sistem pemasyarakatan 

Peranan tiga pilar sistem pemasyarakatan diantaranya sebagai 

berikut: petugas pemasyarakatan berperan sebagai pembina warga 

binaan pemasyarakatan dan mediator terhadap masyarakat, warga 

binaan pemasyarakatan berperan sebagai subjek pembinaan dan dapat 

pula sebagai mediator terhadap masyarakat melalui petugas 

pemasyarakatan, masyarakat berperan sebagai bagian dari proses 

pembinaan dalam memberikan dukungan partisipasi, saran dan 

pendapat program-program Lapas. 

 

2. Proses  Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan 

Proses tahapan pembinaan bagi Narapidana di setiap Lembaga 

Pemasyarakatan secara umum dibagi ke dalam tigatahap pembinaan, hal ini 

terkait erat dengan Proses Pemasyarakatan, dimana proses pemasyarakatan 

tersirat dan tersurat di dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 tersebut disebutkan bahwa:  

Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  

membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  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 secara  wajar sebagai warga yang 

baik dan bertanggung jawab. 

 

Tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan: 
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a) Pembinaan tahap awal 

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang 

bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu  

pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:  

1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan 

palinglama 1 (satu) bulan;  

2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;  

3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan  

4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk 

didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan 

kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan 

program pembinaan selanjutnya. 

b) Pembinaan tahap lanjutan 

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:  

1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal 

sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan  

2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 

pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.  

c) Pembinaan tahap akhir 

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan 

sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang 

bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:  

1) Perencanaan program integrasi;  

2) Pelaksanaan program integrasi; dan  

3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.  

Proses pembinaan dari tahap awal hingga tahap lanjutan 

dilaksanakan di LAPAS (Lembaga Permasyarakatan), sedangkan untuk 

pembinaan tahap akhir sudah dilaksnanakan di luar LAPAS (Lembaga 

Permasyarakatan) yakni oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Akan tetapi 

jika narapidana tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka 
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pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di 

LAPAS (Lembaga Permasyarakatan). 

Seperti yang sudah dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan, maka untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan harus 

ada petunjuk teknis yang dapat berguna sebagai pedoman atau petunjuk 

pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem 

pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, seperti tertuang dalam Surat 

Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 

tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di 

Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan 

ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang 

bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini: 

a) Tahap Orientasi (Pengenalan) 

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan 

dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk 

sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana 

keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. 

b) Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit 

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan 

masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana 

sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai 

cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah 

cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, 

kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses 

pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan 

maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para 

narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke Lembaga 

Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi 

tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula 

dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas 
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timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. 

Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak 

lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu 

dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa 

tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar ½ 

(setengah) dari masa pidana yang sebenarnya.  

c) Tahap Asimilasi dalam Arti Luas 

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari ½ (setengah) masa 

pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan 

dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih 

baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur 

masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai 

dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan 

masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah 

umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang 

beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam 

pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.  

d) Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. 

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal 

dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, 

Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi 

dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang 

sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 (sembilan) bulan, 

maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti 

bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa 

masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang 

sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Adapun 

pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah 

menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada 
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ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) 

dan Pasal 17 KUHP.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 

1. Sejarah  Pemasyarakatan di Indonesia 

Bentuk perkembangan Permasyarakatan berhubungan erat dengan 

bentuk tujuan pemidanaan.Dalam perkembangan tujuan pemidanaan, 

muncul beberapa teori-teori mengenai tujuan pemidanaan. 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana : 

a) Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien) 

b) Teori relatif atau tujuan (Doeltheorien) 

c) Teori gabungan (Verenigingstheorien) (Andi Hamzah, 1993: 26) 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 

untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan sendirilah 

yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.Pidana secara 

mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.Tidaklah perlu untuk 

memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.Setiap kejahatan harus 

berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggar. (Andi Hamzah, 1994:31) 

Menurut teori relatif, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan yang 

bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan pengayoman. 

Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi 

khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak pidana untuk tidak 

mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya sedangkan prevensi 

umum bertujuan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak 

pidana. 

Tujuan dijatuhkannya pidana menurut teori gabungan tidak hanya 

sekedar untuk pembalasan semata tetapi juga dimaksudkan untuk tujuan 

yang bermanfaat.Jadi selain untuk membalas perbuatan pelaku tindak 

pidana, penjatuhan pidana juga bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak 

mengulangi kesalahannya yang pernah diperbuatnya dan mencegah agar 
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orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.Sebelumnya 

Permasyarakatan dikenal dengan sistem kepenjaraan atau pidana 

pencabutan kemerdekaan. Pencabutan kemerdekaan merupakan jenis 

pidana yang memegang peran penting selama beberapa abad terakhir ini 

yang lazim disebut pidana penjara. 

Di Indonesia sistem pemenjaraan baru dikenal pada zaman 

penjajahan.Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti sekarang, 

yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukan bagi wanita tunasusila, 

pengangguran, gelandangan, pemabuk dan sebagainya.Diberikan pula 

pekerjaan dan pendidikan agama.Tetapi hanya ada di Batavia, terkenal 

dengan Spinhuis dan Rasphuis. (Andi Hamzah, 1993: 109). 

Pembinaan Narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal 

sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten Reglement 1917 Nomor 

708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi 

ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem 

pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap 

pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. 

Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan telihat 

dari ketidak jelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari 

penjatuhanpidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban 

narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar 

penjara.Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah 

penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang 

bersalah.Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak 

dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada 

pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidangilmu hukum 

dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau 

memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: 

a) Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa deritapada 

terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing 
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terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadiseorang anggota 

masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. 

b) Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. (Sahardjo dalam 

Muladi, 1992:73). 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan 

untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan 

sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang merupakan bagian akhir 

dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada falsafah 

pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo, bahwa 

”narapidana bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang 

mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat 

dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan” (Sahardjo 

dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995:38). 

Dari gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak tahun 1964 

pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan 

mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan 

menjadi sistem pemasyarakatan. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah 

tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, 

yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab. 

Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup 

perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan Narapidana dan  

Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat Instruksi Kepala 

Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506/ tanggal 17 Juni 1964, 
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Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan. Dengan adanya sistem pemasyarakatan, tujuan pidana 

penjara tidak hanya lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan usaha 

rehabilitasi dan resosialisasi warga binaan pemasyarakatan. Warga Binaan 

Pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan dan diberi 

keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga yang berguna 

dalam masyarakat. 

 

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS (Lembaga 

Permasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah 

Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. 

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). 

 Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari sistem 

peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum, lembaga 

pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling 

berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, 

narapidana dan anak didik pemasyaraktan, maka sejalan dengan peran 

lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan 

asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan 

pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 

tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, 

rehabilitasi dan reintegrasi (Penjelasan atas Undang-undang No 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, 2002: 93). 

Menurut Mahfud (2013: 1) Lembaga Pemasyarakatan adalah 

tempat pembinaan bagi para narapidana atau orang-orang yang terbukti 

melakukan tindak kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
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pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yangmempunyai fungsi 

memasyarakatkan para narapidana supaya dapat diterima di kalangan 

masyarakat. Adapun menurut Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah 

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara 

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai 

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 

 

3. Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan 

Menurut (Yuliati dkk, 2003) jenis-jenis lembaga pemasyarakatan 

dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu: 

a) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari Criscive 

Institution dan Enacted Institution. Hal pertama merupakan lembaga 

yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat, sementara yang kedua 

dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan  manusia. 

b) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua 

yakni Basic institution dan Subsidiary Institution. Hal yang pertama 

merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam 

mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang 

penting karena hanya jadi pelengkap. 

c) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned 

Institution dan unsanctioned Institution. Pertama merupakan kelompok 

yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak 

meski kehadirannya akan selalu ada.  Lembaga ini berupa pesantren 

sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan. 

d) Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional 

dan Restriktic Institutional. Hal yang pertama merupakan organisasi 

yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara 

yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan 

agama lainnya.  
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e) Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional 

dan regulatif Institutional. Pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, 

sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada 

di masyarakat. 

 

4. Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan biasa kita sebut narapidana 

(napi) atau Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) bias juga statusnya 

masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses 

peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. 

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah 

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 

Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-

orang tahanan itu terdiri dari : 

a)  Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan; 

b) Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara; 

c) Orang-orang yang disandera; 

d) Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana 

kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga 

pemasyarakatan. 

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di 

dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah: 

a) Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan; 

b) Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan; 

c) Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh 

pengadilan negeri setempat; 

d) Mereka yang dikenakan pidana kurungan; 

e) Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi 

dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.  
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C. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Karakter Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan 

Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (5) menyatakan: 

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan 

 

Sedangkan Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu “nara” 

artinya “orang” dan “pidana” artinya hukuman dan kejahatan 

(pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi dan 

sebagainya). Jadi pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005: 683) diartikan sebagai orang hukuman (orang yang 

sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). 

Menurut UU nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 

1 ayat (8) menyatakan: 

Anak Didik Pemasyarakatan adalah: 

 

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 

(delapan belas) tahun; 

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 

Anak paling lama sampai berumur 18  (delapan belas) tahun;  

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak 

paling lama sampai berumur 18  (delapan belas) tahun. 

 

Sedangkan klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah 

seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Balai 

Pemasyarakatan). 
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2. Pengertian Karakter 

Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter” , “kharax”, dalam 

bahasa Inggris “charakter” dan Indonesia “karakter”, Yunani 

“character”, dari charassein yang berarti membuat tujuan (Abdul & Dian, 

2012: 11). 

Karakter yaitu cara berfikir dan berperilaku seseorang yang 

menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik 

dalam keluarga, masyarakat dan Negara (Masnur, 2011: 70) 

Menurut Kamisa (1997: 281), karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, 

tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai 

kepribadian. Akhlak atau karakter adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang tanpa melalui proses pemikiran (Imam al-Ghozali). 

Sedangkan menurut Prasetyo (2011: 5) Karakter adalah watak, 

sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang 

sehingga membedakan seseorang daripada yang lain sering orang 

menyebutnya dengan tabiat atau perangai. Karakter adalah sifat batin 

manusia yang memengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan 

perbuatannya. 

Menurut Abdul (2012: 12) Dengan mengetahui adanya karakter 

(watak, sifat, tabiat maupun akhlak) seseorang dapat memperkirakan 

reaksi-reaksi dirinya terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam 

diri ataupun hubungannya dengan orang lain, dalam berbagai keadaan 

serta bagaimana mengendalikannya. Karakter dapat ditemukan dalam 

sikap-sikap seseorang, terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap 

tugas-tugas yang dipercayakan padanya dan dalam situasi-situasi yang 

lainnya  

Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya didefinisikan sebagai 

suatu tindakan yang terjadi tanpa ada pemikiran lagi karena sudah 

tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya dapat disebut 

http://klikbukalink.blogspot.co.id/2015/12/understanding-and-benefits-of-internet.html?url=aHR0cDovL2FkZi5seS91TTMyZA==
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dengan kebiasaan. Dengan kata lain karakter merupakan perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang maha esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tatakrama, budaya dan adat istiadat. 

 

3. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter berkaitan langsung dengan tahapan 

perkembangannya. Tahapan tersebut terbagi dalam tiga tahapan yaitu 

tahapan karakter lahiriyah (karakter anak-anak), tahapan karakter 

berkesadaran (karakter remaja), dan tahapan kontrol internal atas karakter 

(karakter dewasa). Pada tahapan lahiriyah cara yang digunakan adalah 

pengarahan,  pembiasaan, keteladanan, penguatan (imbalan) dan 

pelemahan (hukuman) serta indoktrinasi, sedangkan pada tahapan perilaku 

berkesadaran, cara yang digunakan adalah penanaman nilai melalui dialog 

yang bertujuan meyakinkan, pembimbingan bukan instruksi dan pelibatan 

bukan  pemaksaan,dan pada tahapan kontrol internal atas karakter maka 

cara yang diterapkan adalah perumusan visi dan misi hidup pribadi, serta 

penguatan akan tanggungjawab langsung kepada Allah. Tahapan di atas 

lebih didasarkan pada sifat daripada umur. 

Ketika seseorang menyandang status sebagai narapidana (istilah 

sekarang warga binaan) seringkali merasa hidupnya sudah tidak berguna, 

menjadi sampah masyarakat dan menganggap masa depannya suram. Oleh 

karena itu ia kemudian menjadi permisif terhadap dirinya dan menjalani 

program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hanya 

untuk sekedar menghabiskan masa pidananya. Akibatnya setelah bebas, ia 

merasa tidak mendapat pencerahan di Lapas dan kepribadiannya tidak 

berubah secara signifikan sehingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak 

untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat 

yang bertanggung jawab, tidak bisa tercapai. Maka disinilah peranan 
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Lembaga Pemasyarakatan melalui 3 (tiga) pilarnya harus mampu 

memberikan sebuah pelajaran yang bersifat membentuk karakter 

khususnya karakter Muslim bagi para narapidananya (Kompasiana, 

diakses pada 03 Juli 2016, 23:30) 

Proses pembentukan karakter itu menunjukkan keterkaitan yang 

erat antara fikiran, perasaan dan tindakan. Dari wilayah akal terbentuk cara 

berfikir dan dari wilayah fisik terbentuk cara berperilaku. Cara berfikir 

menjadi visi, cara merasa menjadi mental dan cara berperilaku menjadi 

karakter. Sesuai dengan istilah lembaga pemasyarakatan pembentukan 

dapat diartikan melalui proses pembinaan. Berdasarkan Pembinaannya 

dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 

menjelaskan bahwa: 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan 

perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan. 

 

Landasan program pembinaan negara dituangkan dalam pasal 5 UU 

No. 12/95 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan 

pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Pengayoman; 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 

c. Pendidikan;  

d. Pembimbingan; 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan       

orang-orang tertentu. 

 Maksud dari “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga 

Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari 

kemungkinan diulanginzya tindak pidana oleh Warga Binaan 
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Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. 

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan 

dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa 

membeda-bedakan orang. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain 

penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan 

kesempatan untuk menunaikan ibadah. Penghormatan harkat dan martabat 

manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan 

Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Kehilangan 

kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan 

Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, 

sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. 

Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap 

memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan 

kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh 

perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, 

keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa 

walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus 

tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 

diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat 

dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota 

masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan 

keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. 

 

4. Karakteristik seorang Muslim 

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pusaka Rasulullah saw yang 

harus selalu dirujuk oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupan. 

Satu dari sekian aspek kehidupan yang amat penting adalah pembentukan 

dan pengembangan peribadi muslim. Peribadi muslim yang dikehendaki 
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oleh Al-Qur'an dan sunnah adalah pribadi yang shaleh, peribadi yang 

sikap, ucapan dan tindakannya terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari 

Allah Swt. Hasan Al Banna merumuskan 10 karakteristik muslim yang 

dibentuk didalam madrasah tarbawi. Karakteristik ini seharusnya yang 

menjadi ciri khas dalam diri seseorang yang mengaku sebagai muslim, 

yang dapat menjadi furqon (pembeda) yang merupakan sifat-sifat 

khususnya (muwashofat). 

a) Salimul Aqidah 

Aqidah yang bersih (salimul aqidah) merupakan sesuatu yang harus 

ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim 

akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan dengan ikatan 

yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-

ketentuan-Nya. Dengan kebersihan dan kemantapan aqidah, seorang 

muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah 

sebagaimana firman-Nya yang artinya: Sesungguhnya shalatku, 

ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam 

(QS 6:162). Karena memiliki aqidah yang salim merupakan sesuatu 

yang amat penting, maka dalam da’wahnya kepada para sahabat di 

Makkah, Rasulullah Saw mengutamakan pembinaan aqidah, iman 

atau tauhid. 

b) Shahihul Ibadah. 

Ibadah yang benar (shahihul ibadah) merupakan salah satu perintah 

Rasul Saw yang penting, dalam satu haditsnya; beliau menyatakan: 

“shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”. Dari 

ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan 

setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Saw yang 

berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. 

c) Matinul Khuluq. 

Akhlak yang kokoh (matinul khuluq) atau akhlak yang mulia 

merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, 

baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-
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makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia 

dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena begitu 

penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka 

Rasulullah Saw ditutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri 

telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga 

diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur’an, Allah berfirman yang 

artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang 

agung (QS.68:4). 

d) Qowiyyul Jismi. 

Kekuatan jasmani (qowiyyul jismi) merupakan salah satu sisi pribadi 

muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim 

memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam 

secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Shalat, puasa, zakat dan 

haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan 

dengan fisik yang sehat atau kuat, apalagi perang di jalan Allah. 

Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang 

muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada 

pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai 

sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi, dan jangan 

sampai seorang muslim sakit-sakitan. Karena kekuatan jasmani juga 

termasuk yang penting, maka Rasulullah Saw bersabda yang artinya: 

Mu‟min yang kuat lebih aku cintai daripada mu‟min yang lemah 

(HR.Muslim).  

e) Mutsaqqoful Fikri 

Intelek dalam berpikir (mutsaqqoful fikri) merupakan salah satu sisi 

pribadi muslim yang penting. Karena itu salah satu sifat Rasul adalah 

fatonah (cerdas) dan Al-Qur’an banyak mengungkap ayat-ayat yang 

merangsang manusia untuk berpikir, misalnya firman Allah yang 

artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang, khamar dan judi. 

Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
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manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir 

(QS 2:219). Di dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang harus 

kita lakukan, kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. 

Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan 

keilmuan yang luas. Bisa kita bayangkan, betapa bahayanya suatu 

perbuatan tanpa mendapatkan pertimbangan pemikiran secara matang 

terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah mempertanyakan kepada kita 

tentang tingkatan intelektualitas seseorang sebagaimana firman-Nya 

yang artinya: Katakanlah: “samakah orang yang mengetahui dengan 

orang yang tidak mengetahui?”,sesungguhnya orang-orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran  

f) Mujahadatul Linafsihi. 

Berjuang melawan hawa nafsu (mujahadatul linafsihi) merupakan 

salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim, 

karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan 

yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan 

menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan dan 

kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam 

melawan hawa nafsu. Oleh karena itu hawa nafsu yang ada pada 

setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam, 

Rasulullah Saw bersabda yang artinya: Tidak beriman seseorang dari 

kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku 

bawa (ajaran islam) (HR. Hakim). 

g) Harishun Ala Waqtihi. 

Pandai menjaga waktu (harishun ala waqtihi) merupakan faktor 

penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat 

perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt 

banyak bersumpah di dalam Al-Qur’an dengan menyebut nama waktu 

seperti wal fajri, wad dhuha, wal asri, wallaili dan sebagainya. Allah 
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Swt memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama 

setiap, yakni 24 jam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada 

manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu 

tepat sebuah semboyan yang menyatakan: “Lebih baik kehilangan jam 

daripada kehilangan waktu”. Waktu merupakan sesuatu yang cepat 

berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu setiap 

muslim amat dituntut untuk memanaj waktunya dengan baik, sehingga 

waktu dapat berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang 

sia-sia. Maka diantara yang disinggung oleh Nabi Saw adalah 

memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara, 

yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum 

tua, senggang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin. 

h) Munazhzhamun fi Syuunihi. 

Teratur dalam suatu urusan (munzhzhamun fi syuunihi) termasuk 

kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Qur’an maupun 

sunnah. Oleh karena itu dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan 

masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan 

dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu urusan ditangani secara 

bersama-sama, maka diharuskan bekerjasama dengan baik sehingga 

Allah menjadi cinta kepadanya. Dengan kata lain, suatu urusan 

dikerjakan secara profesional, sehingga apapun yang dikerjakannya, 

profesionalisme selalu mendapat perhatian darinya. Bersungguh-

sungguh, bersemangat dan berkorban, adanya kontinyuitas dan 

berbasih ilmu pengetahuan merupakan diantara yang mendapat 

perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya. 

i) Qodirun Alal Kasbi. 

Memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga disebut dengan 

mandiri (qodirun alal kasbi)merupakan ciri lain yang harus ada pada 

seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. 

Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa 

dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian, terutama 
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dari segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang 

telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. 

Kareitu pribadi muslim tidaklah mesti miskin, seorang muslim boleh 

saja kaya raya bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan 

haji dan umroh, zakat, infaq, shadaqah, dan mempersiapkan masa 

depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat 

banyak di dalam Al-Qur’an maupun hadits dan hal itu memiliki 

keutamaan yang sangat tinggi. Dalam kaitan menciptakan 

kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian 

apa saja yang baik, agar dengan keahliannya itu menjadi sebab 

baginya mendapat rizki dari Allah Swt, karena rizki yang telah Allah 

sediakan harus diambil dan mengambilnya memerlukan skill atau 

ketrampilan. 

j) Nafi‟un Lighoirihi. 

Bermanfaat bagi orang lain (nafi‟un lighoirihi) merupakan sebuah 

tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja 

manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya 

merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Maka jangan 

sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya 

tidak mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu 

berpikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal untuk bisa 

bermanfaat dalam hal-hal tertentu sehingga jangan sampai seorang 

muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik dalam 

masyarakatnya. Dalam kaitan inilah, Rasulullah saw bersabda yang 

artinya: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

orang lain (HR. Qudhy dari Jabir).  (Isa, dkk, 2016: 1-364) 
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D. Tinjauan Umum Tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Kata dakwah adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kata dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa 

Arab yaitu وعدي-داع  menjadi bentuk masdar دوعة yang berarti seruan, 

panggilan dan ajakan. (Sanwar, 1985: 1) 

Sedangkan pengertian dakwah secara istilah ada beberapa pendapat 

yang berbeda yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli yang 

mendalami masalah dakwah. Namun antara definisi yang satu dengan yang 

lain tidak jauh berbeda. Beberapa contoh definisi dakwah yang penulis 

kemukakan di sini adalah: 

a) Drs. Shalahuddin Sanusi 

”Dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi 

keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma’ruf atas yang munkar, 

memenangkan yang hak atas yang batil’’.  

b) H. Timur Djaelani, M.A. 

’’Dakwah ialah menyeru kepada manusia untuk berbuat baik dan 

menjauhi yang buruk sebagai pangkal tolak kekuatan mengubah 

masyarakat dan keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih 

baik sehingga merupakan suatu pembinaan”. (Imampuro, 1985: 4)  

c) Prof. H.M. Thoha Yahya Omar 

’’Dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan 

yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.’’ 

d) Prof. A. Hasymi 

’’Dakwah islamiah yaitu mengajak orang untuk menyakini dan 

mengamalkan aqidah dan syariah islamiah yang terdahulu telah 

diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.’’ 
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e) Dr. Abdul Karim Zaidan 

’’Dakwah ialah panggilan ke jalan Allah.’’.  

Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia 

kepada Islam, agar manusia memperoleh jalan hidup yang baik, 

diridhoi oleh Allah sehingga hidup dan kehidupannya selama berada di 

dunia dan akhirat kelak, karena hakikat dari pada kehidupan dunia 

adalah penghantar untuk kehidupan akhirat yang abadi.  

Berdasarkan uraian pengertian dakwah di atas, baik secara lughawi 

atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi, maka dakwah 

adalah suatu usaha dalam rangka proses Islamisasi manusia agar taat dan 

tetap mentaati ajaran Islam guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat kelak. Dakwah adalah suatu istilah yang khusus yang 

dipergunakan di dalam agama Islam. (Sanwar, 1985: 3) 

Berdasarkan pengertian dakwah menurut para ahli, maka penulis 

dapat mengartikan bahwa dakwah ialah bentuk usaha untuk 

menyampaikan ajaran agama Islam dengan cara tertentu agar manusia bisa 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

2. Unsur-unsur  Dakwah 

Dalam pelaksanaan aktifitas dakwah, maka akan melibatkan unsur-

unsur utama serta unsur-unsr penunjang. Unsur-unsur tersebut sebagai 

syarat untuk mencapai tujuan dakwah yang merupakan sumber daya 

dakwah yang nantinya akan dikelola dan diatur dengan baik. Unsur-unsur 

tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, 

antara lain; da’i dan mad’u sebagai sumber daya manusia, sedangkan 

media dakwah, materi dakwah, metode dakwah dan lain-lain merupakan 

sumber daya dakwah non manusia (Aminudin, 2009: 162). Untuk lebih 

jelasnya unsur-unsur dakwah adalah sebagai berikut: 

a) Da‟i (Pelaku Dakwah) 

Da’i atau pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dari 

pada kegiatan dakwah baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan 
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yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat sebuah 

organisasi/lembaga. Da’i atau juru dakwah adalah setiap muslim yang 

laki-laki dan perempuan yang baligh dan berakal, baik ulama maupun 

bukan ulama karena kewajiban yang dibebankan kepada mereka 

(Aminudin, 2009: 162). 

Secara umum kata da’i ini sering disebut dengan sebutan 

mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran islam), sebutan tersebut 

konotasinya sangat sempit. Masyarakat ketika mendengar kata da’i 

cenderung mengartikannya sebagai penceramah atau orang yang 

menyampaikan ajaran islam melalui lisan saja, tidak ada bedanya 

dengan khotib dan lain sebagainya (M. munir, 2006: 86). Namun, 

apapun itu sebutan bagi seorang da’i haruslah mampu mengetahui dan 

memahami kandungan dakwah baik dari segi akidah, syari’ah, 

maupun akhlak. 

b) Mad‟u ( Penerima Dakwah) 

Mad’u atau penerima dakwah adalah seluruh manusia yang 

menjadi sasaran dakwah tanpa tekecuali, baik laki-laki atau 

perempuan, tua, muda, anak-anak, kaya, miskin, pemimpin atau rakyat 

biasa, baik secara individu maupun kelompok, baik yang sudah 

beragama maupun belum atau dengan kata lain penerima dakwah 

adalah umat manusia pada keseluruhannya. 

c) Maadatud dakwah (Materi Dakwah) 

Maadatud Dakwah atau materi dakwah adalah isi pesan atau 

materi yang disampaikan da’i kepada mad’unya, dengan kata lain 

semua bahan atau sumber yang digunakan atau yang akan 

disampaikan oleh da’i kepada mad’u dalam kegiatan dakwah.  

d) Wasilatul Dakwah (Media Dakwah) 

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’unya. 

Adapun media dakwah tersebut antara lain; dakwah menggunakan 
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lisan, tulisan, alat-alat audial, audio visual, dan melalui keteladanan 

atau akhlak. 

e) Thariqotu al Dakwah (metode dakwah) 

Metode yang sudah menjadi kata dalam bahasa indonesia 

mengandung pengertian, cara teratur yang digunakan untuk 

melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelakasanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan 

(Dep. Pend Nas, 2008: 910). Maka metode dakwah merupakan cara 

praktis yang digunakan untuk berdakwah oleh da’i kepada mad’unya. 

f) Ghoyatu al Dakwah (Tujuan dakwah) 

Tujuan dakwah atau ultimate goaldakwah adalah suatu nilai 

akhir yang ingin dicapai dalam keseluruhan aktifitas dakwah. Nilai 

akhir ideal dakwah yang ingin diwujudkan adalah terwuudnya insan 

pribadi dan masyarakat yang berpola pikir dan berpola perilaku, 

berpola sikap, dan berpola perilaku sesuai dengan ajaran islam dalam 

hidup dan kehidupan sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan 

akhirat (Aminudin, 2009: 54). 

Unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas harus dikelola dengan 

benar, baik, cermat, secara efektif, dan efisien agar dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi suksesnya sebuah kegiatan dakwah 

agar sesuai dengan tujuan dari dakwah tersebut. 

 

3. Metode  Dakwah 

Dalam pelaksanaan dakwah ini, selayaknya harus mengetahui 

metode-metode dalam penyampaiannya, yang mana Al-Quran telah 

mengisyaratkan sebagai tuntunan dalam metode tersebut. Dalam 

menerangkan cara-cara berdakwah tersebut, Allah SWT berfirman dalam 

al Qur’an An-Nahl ayat 125: 
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Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Departemen 

Agama Republik Indonesia,1995: 658) 

 

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa seorang juru dakwah harus 

memperhatikan metode-metode tersebut sehingga visi dan misi dalam 

berdakwah dapat tercapai, yang mana susunan metode tersebut disajikan 

sebagai acuan dalam berdakwah sesuai kondisi dan situasi. 

Adapun untuk keterangan mengenai metode-metode dakwah 

dibawah ini: 

a) Metode Bil Hikmah 

Hikmah secara bahasa memiliki beberapa arti: al-„adl, al-ilm, 

al-Hilm, al-Nubuwah, al-Qur‟an, al-injil, al-Sunnah dan lain 

sebagainya. Hikmah juga diartikan al-„llah, atau alasan suatu hukum, 

diartikan juga al-kalam atau ungkapan singkat yang padat isinya. 

Seseorang disebut hakim jika dia didewasakan oleh pengalaman, dan 

sesuatu disebut hikmah jika sempurna (Tasmono, 1987: 37). 

Dalam bahasa komunikasi hikmah menyangkut apa yang 

disebut sebagai frame of  reference, field of reference dan field of 

experience, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap terhadap 

pihak komunikan (obyek dakwah). Dengan kata lain bi al-hikmah 

merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilakukan atas 

dasar persuasive, karena dakwah bertumpu pada human oriented, maka 

konsekuensi logisnya adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-



50 
 

hak yang bersifat demokratis, agar fungsi dakwah yang utama adalah 

bersifat informatif. 

b) Metode Mauidhoh Khasanah 

Secara etimologis, mauidzoh merupakan bentukan dari kata 

wa‟adza-ya‟idzu-iwa‟dzan dan „idzata; yang berarti “menasihati dan 

mengingatkan akibat suatu perbuatan,” berarti juga “menyuruh untuk 

mentaati dan memberi wasiat agar taat.” 

Alhasanah  merupakan lawan dari sayyiat ;maka dapat dipaami 

bawa mauidza dapat berupa kebaikan, dapat juga kejahatan; hal itu 

tergantung pada isi yang disampaikan seseorang dalam memberikan 

nasihat dan anjuran, juga tergantung pada merode yang dipakai 

pemberi nasihat. 

Atas dasar itu, maka pengertian untuk mauidzah disertai 

dengan sifat kebaikan, “Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

mauidzah hasanah…..” Karena kalau kata mauidzah dipakai tanpa 

embel-embel dibelakangnya, pengertiannya harus dipahami sebagai 

mauidzah hasanah. 

Ali Mustafa Yaqub mengatakan bahwa Mauidzah al Hasanah 

adalah ucapan yang berisi nasehat-nasehat yang baik dimana dapat 

bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, atau argumen-argumen 

yang memuaskan sehingga pihak audience dapat membenarkan apa 

yang disampaikan oleh subyek (Ali Mustofa, 1997: 121) 

c) Metode Berdebat 

Berdebat menurut bahasa berarti berdiskusi atau beradu 

argumen. Di sini, berarti berusaha untuk menaklukan lawan bicara 

sehingga seakan ada perlawanan yang sangat kuat terhadap lawan 

bicara serta usaha untuk mempertahankan argumen dengan gigih. 

Secara epistemologis, berdebat sebagaimana didefinisikan para 

ulama adalah: 

1. Usaha yang dilakukan seseorang dalam mempertahankan argumen 

untuk menghadapi lawan bicaranya. 
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2. Cara yang berhubungan dengan pengukuhan pendapat atau 

madzhab. 

3. Membandingkan berbagai dalil atau landasan untuk mencari yang 

paling tepat. 

Melihat berbagai macam perdebatan ini, Al-Quran 

menyarankan perdebatan yang terbaik sehingga menjadi metode yang 

dianjurkan, sebagai yang diungkapkan dalam nashnya sebagai salah 

satu metode dakwah. Metode perdebatan yang baik tersebut 

merupakan salah satu metode dakwah rasional (nabhaj aqly) adapun 

bentuknya bias berupa diskusi, tukar pandangan, atau dialog. 

d) Metode Qudwah Hasanah (Keteladanan) 

Menurut bahasa, qudwah berarti uswah; yang berati 

keteladanan atau contoh. Meneladani atau menyontoh, sama dengan 

mengikuti suatu pekerjaan yang dilakukan sebagaimana adanya. 

Keteladanan di sini adalah keteladanan yang baik. Keteladanan sengaja 

diberi sifat baik, karena dalam prakteknya, bisa saja seseorang menjadi 

teladan yang buruk.  

Dalam islam, qudwah hasanah dapat dibedakan pada dua 

bagian; 

1) Qudwah hasanah yang bersifat mutlak, yaitu suatu teladan atau 

contoh baik yang sama sekali tidak tercampuri keburukan karena 

statusnya benar-benar baik; sebagai teladan yang diberikan 

Rasululah saw.  pada ummatnya. Status rasul yang ma’shum 

(terbebas dari dosa), membuat beliau menjadi teladan yang mutlak 

bagi ummatnya.Sesuai firman Allah SWT. Qur’an An-Nahl ayat 

125: 
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Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah. (Departemen Agama 

Republik Indonesia, 1995: 670). 

 

2) Qudwah hasanah nisbi yaitu teladan yang terikat dengan yang 

disyariatkan oleh Allah SWT. Karena status teladan itu dari 

manusia biasa bukan Rasul ataupun Nabi. Keteladanan dari 

mereka, seperti para ulama dan pemimpin umat lainnya, hanya 

sebatas jika tidak bertentangan dengan syariat. 

e) Metode Personal approach adalah suatu metode yang dilaksanakan 

dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi 

mad’u. Dalam metode ini da’i melakukan dialog langsung kepada 

individu para mad’u, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan 

pemecahan masalah-masalah mad’u dari segi penghayatan agama. 

Tegasnya membimbing seseorang hingga ajaran agama itu dapat 

diterima oleh para mad’u. (Lubis dkk., 1978: 36) 

Pendekatan dakwah secara personal ini terasa lebih efektif, karena 

antara da’i dan mad’u langsung bertatap muka sehingga 

mempermudah dipahaminya ajaran-ajaran baru yang disampaikan oleh 

da’i kepada mereka mad’u (narapidana) sehingga implementasi nilai-

nilai keislaman mereka juga akan lebih terasa. 

Warga binaan yang terdapat dalam Lapas terdiri dari macam-

macam lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi, suku, bangsa, dan 

agama. Mengingat hal itu, maka program-program yang dilaksanakan 

dalam pembentukan karakter warga binaan terdiri dari program yang 

bersifat umum dan khusus disesuaikan dengan latar belakang warga 

binaan itu sendiri. Program yang bersifat umum tentunya akan 

melibatkan semua lapisan warga binaan seperti pelaksanaan program 

sosial, dan wirausaha. Program yang bersifat khusus tentunya hanya 
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melibatkan segelintir warga binaan seperti kegiatan keagamaan. 

Dalam hal ini yang akan diangkat adalah mengenai pembentukan 

karakter warga binaan muslim yaitu warga binaan yang beragama 

Islam. 

Dalam pembentukan karakter warga binaan muslim tentunya 

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pedoman atau pegangan yang 

harus selalu dirujuk oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupan. 

Satu dari sekian aspek kehidupan yang teramat penting adalah 

pembentukan dan pengembangan pribadi muslim. Pribadi muslim 

yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan sunnah adalah pribadi yang 

shaleh, pribadi yang sikap, ucapan dan tindakannya terwarnai oleh 

nilai-nilai yang datang dari Allah Swt. Pada prosesnya, pembentukan 

karakter warga binaan muslim dilakukan melalui proses dakwah. 

Secara lughawi atau etimologi maupun secara istilah atau 

terminologi, maka dakwah adalah suatu usaha dalam rangka proses 

Islamisasi manusia agar taat dan tetap mentaati ajaran Islam guna 

memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. 

(Sanwar, 1985: 3). Usaha untuk menyampaikan ajaran Islam terdiri 

dari berbagai macam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. Proses penyampaian itu ada yang dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi, secara terbuka di depan umum dapaun yang 

bersifat persuasif atau antar individu. 


