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BAB III 

Deskripsi RUTAN serta Pelayanan Kerohanian  

bagi Warga Binaan RUTAN Kelas IIB Salatiga 

 

 

III.1 Rumah Tahanan Negara 

 Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka dan terdakwa di tahan 

selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan 

di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di 

bawah Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1
  

Menurut Pasal 2 ayat (2) PP.No.58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan 

Tahanan menegaskan bahwa “Tahanan adalah tersangka yang ditempatkan di 

dalam Rumah Tahanan Negara”. Dengan pengertian bahwa Rumah Tahanan 

Negara adalah tempat dikurungnya para tersangka yang masih dalam proses 

pemeriksaan perkara.  

Dalam penjelasan PP No.58 Tahun 1999 telah ditegaskan pula bahwa 

“program perawatan tahanan akan berakhir dengan sendirinya apabila tahanan 

yang bersangkutan telah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi tersangka yang di jatuhi pidana, 

                                                           
1 Pasal 4 ayat (1) PP No.58 Tahun 1999 
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pembinaan lebih lanjut diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses 

akhir dari system pemidanaan”.
2
 

 Dengan demikian fungsi Rumah Tahanan Negara adalah bagaimana 

merawat tahanan, pelayanan, keamanan dan ketertiban yang berangkat dari status 

para tahanan yang masih dalam penyelidikan tersebut. Artinya bahwa tugas dari 

Rumah Tahanan Negara adalah mendukung proses pemeriksaan terdakwa oleh 

petugas yang berwenang. Akan tetapi menjadi persoalan ketika terjadi kepadatan  

yang telah mengkondisikan tidak berfungsinya Rumah Tahanan Negara sebagai 

tempat perawatan tahanan. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi 

penumpukan atau penggabungan tahanan dengan narapida di dalam Rumah 

Tahanan Negara.  

Dalam arti bahwa setelah menerima putusan pengadilan mengenai 

perbutan hukumnya, seorang narapidana tidak dipindahkan ke Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalankan pembinaan. Penumpukan 

seperti ini akan mengakibatkan penggabungan fungsi Rumah Tahanan Negara, 

yaitu perawatan tahanan, dengan arti merawat tahanan sebelum tahanan tersebut 

dijatuhi hukuman atau dalam proses penyidikan, pemeriksaan perkara (titipan 

kepolisian, kejaksaan/ pengadilan) dan pembinaan narapidana yang seharusnya 

dilaksanakan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan yang dialihkan ke 

Rumah Tahanan Negara menjadi kurang maksimal.
3
 

 

III.2 NARAPIDANA dan TAHANAN 

                                                           
2 Penjelasan PP No.58 Tahun 1999 
3 Supriyanto P.PetrusPelaksanaan Fungsi RUTAN kelas II A-Salatiga dalam kaitannya dengan Pembinaan 

Narapidana.Skripsi:Hukum,uksw.2007 
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Kata “narapidana dan tahanan” di masyarakat identik dengan penjara atau 

sel. Selain itu, anggapan umum tentang narapidana dan tahanan adalah orang yang 

karena kejahatan yang dia buat sehinga ia di tahan, masyarakat tidak mau tau 

dengan masalah apa, sehingga orang tersebut di tahan. Bahwa dengan didasarkan 

anggapan tersebut ahirnya menyulitkan seorang narapidana untuk kembali 

diterima di masyarakat sebagai seorang masyarakat biasa.  

Hal ini telah dipikirkan oleh pemerintah (dalam hal ini lembaga sosial dan 

lembaga Hukum dan HAM) dengan jalan membuat berbagai program agar 

terpidana dapat kembali bermasyarakat, dapat menerima pendapat umum tersebut 

tentang napi adalah orang jahat, dan mengajarkan mereka untuk berkarya untuk 

bermanfaat bagi kehidupannya. Narapidana atau yang biasa disebut napi biasa kita 

jumpai di Lembaga Pemasyarakatan dan di Rumah Tahanan Negara. 

Pemerintah telah membuat suatu aturan yang disebut Pemasyarakatan 

yang mana merupakan bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan 

tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien 

pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama 

dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah 

menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.
4
 

Tahanan dan Narapidana merupakan warga binaan pemasyarakatan yang 

memiliki masa binaan berbeda. Tahanan adalah seorang yang belum mendapatkan 

kepastian bersalah atau tidak dan dengan alasan tertentu sesuai dengan aturan 

yang ada oleh pihak Kejaksaan atau Pengadilan menitipkan pada Lembaga 

                                                           
4 Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id 
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Pemasyarakatan (LP) dan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Sedangkan 

Narapidana merupakan seorang yang telah divonis atas perbuatannya, sehingga 

hak kemerdekaan dirampas. Pada saat tahanan dan atau narapidana berada di LP 

dan di RUTAN, oleh negara dan pihak-pihak lain membina mereka agar 

menyadari dan atau membekali mereka untuk dapat kembali hidup bermasyarakat. 

 

III.3 Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

Menyadari bahwa pembinaan WBP berdasarkan sistem pemasyarakatan 

merupakan kegiatan interaktif antara komponen tahanan, narapidana, petugas dan 

masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak 

diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem 

pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi WBP tidak akan tercapai 

bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. 

 

1. Bagi Tahanan 

Pembinaan terhadap WBP dimulai sejak yang bersangkutan di tahan dalam 

Rumah Tahanan Negara sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan 

penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para 

tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang 

termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. 
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2. Bagi Narapidana  

Untuk mereka yang telah memdapat putusan dari pengadilan dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, 

penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan juga diberikan pembinaan, yaitu 

kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani WBP.  

 

 III.3.1 Tujuan Pembinaan 

Fungsi Pembinaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan 

suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam 

LP/RUTAN. Kegiatan di dalam LP/RUTAN bukan sekedar tugas menjaga para 

narapidana agar tetap berada dalam penjara, tetapi di dalamnya ada upaya negara 

untuk melakukan pembinaan agar warga binaan menjadi manusia yang menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 

dilakukan.  

Metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan, adalah 

bagaimana memperkuat pribadi narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya 

dan bahkan menjadi manusia yang produktif setelah selesai menjalani masa 

pidananya, dengan tujuan :
5
 

1. Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan 

narapidana yang sering pula disebut "therapeutics process", maka jelas 

bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan 

                                                           
5 Saleh Ismail,SH.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.02-PK04.10 Tahun1990 Tentang 

Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan(berlaku sejak pada tanggal:10 April 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia). 
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seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya.  

2. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat 

menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah 

pembangunan nasional melalui jalur pendekatan : 

a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka. 

b.  Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam 

kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan 

kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani 

pidananya.  

3. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa 

pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya ; 

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya    

     serta bersikap optimis akan masa depannya. 

b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk 

bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan nasional. 

c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada 

sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang 

rasa kesetiakawanan sosial. 

d.  Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa 

dan negara. 
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Metode pembinaan yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara adalah 

bagaimana memberikan kegiatan kepada tahanan bukan hanya semata-mata 

dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-

pemikiran yang negatif, (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih 

dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses 

pemeriksaan perkaranya di Pengadilan. 

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada 

tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah 

bebas. Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk 

mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka 

tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar : 

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara 

Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara 

seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya. 

2. Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan 

opini dan citra pemasyarakatan yang baik. 

Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "SEPULUH 

PRINSIP PEMASYARAKATAN", yaitu: 

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 

peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. lni 

berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik 

pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara 
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perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh 

narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa 

bergerak di dalam masyarakat bebas. 

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. 

Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan 

kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup 

kemasyarakatannya. 

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat 

daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak 

mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan 

tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. 

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana 

dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak 

dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke 

Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan 

kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan 

keluarganya. 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh 

bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk 

memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu 

tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang 

pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan. 
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7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak 

didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka 

harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping 

meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai 

dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama 

yang dianutnya. 

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka 

sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah 

merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian 

dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu, mereka harus 

diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar 

tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri. 

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi 

kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu. 

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka 

disediakan sarana yang diperlukan.
6
 

 

 III.3.2 Bentuk-bentuk Kemitraan 

Adapun bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan 

pembinaan,
7
 antara lain:  

                                                           
6
 Saleh Ismail,SH.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.02-PK 04.10 

Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (berlaku sejak pada tanggal:10 April 

1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia) 
7
 Ibid.. 



44 

 

1. Dapartemen Agama dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya, untuk 

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Mahaesa, sikap dan 

prilaku, dijalin kemitraan dan kerjasama. 

2. Departemen Pendidikan Nasional, untuk meningkatkan kualitas 

intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa negara dijalin 

kemitraan.  

3. Departeman Tenaga Kerja dan instansi pemerintah dan swasta terkait 

lainnya, untuk meningkatkan kualitas profesionalisme/ketrampilan, dijalin 

kemitraan.  

4. Departemen Kesehatan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani 

dan rohani, dijalin kemitraan. 

 

 III.4 Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Salatiga  

 Berdirinya Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut RUTAN Salatiga 

tidak diketahui dengan pasti tanggalnya dan bulannya. Akantetapi menurut 

prasasti yang ada tertera tahun didirikannya 1889 oleh kolonial Belanda. 

Bangunan RUTAN Salatiga merupakan peninggalan kolonial Belanda, letaknya 

ditengah kota Salatiga, + 250 mtr dari Universitas Kristen Satya Wacana. 

 Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penamaan RUTAN 

sebelumnya disebut PENJARA yang merupakan tempat penawanan orang-orang 

yang memberontak kepada kolonial Belanda. Pada tahun 1964 nama PENJARA 

mulai diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Salatiga atas keputusan 

pemerintah. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan ini tidak bertahan lama 
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kemudian diubah kembali namanya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 

Indonesia No.M.04.PR.07.03 tahun 1965, pada tanggal 20 Novemver 1983 

menjadi Rumah Tahanan Negara Salatiga. Alasan mengapa diubah menjadi 

Rumah Tahanan Negara Salatiga karena berdasarkan UU.No.8.1981 tentang 

Undang-undang Hukum Pidana.
8
 Tugas utama RUTAN Salatiga adalah 

merupakan Unit Pelaksanaan Tehnik Kehakiman di bidang Penyidikan, 

Penuntutan dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah  

(KANWIL) Kehakiman Jawa Tengah. 

 Berikut ini merupakan perbandingan kondisi riil saat ini di RUTAN 

Salatiga dengan kondisi yang seharusnya sesuai Pola Bangunan yang secara 

standar seharusnya  dimiliki oleh Satker Rumah Tahanan Negara sesuai 

KEPMENKEH DAN HAM RI Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tanggal 10 

April 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yaitu: 

                                                           
8
 Purba Ester Roslinda.Peranan Hamba Tuhan Dalam Membinan Moral dan Karakter Orang-

orang di RUTAN Kelas IIB Salatiga ; (Salatiga:Skripsi Teologi,Akademi Theologia 

Alkitab,1997)hal.18-19 
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No 

KEPMENKEH  DAN  HAM  R I 

Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 

Kondisi Riil Terkini di Rutan Salatiga 

1. Pintu terdiri dari  (Pasal 7 ayat (1)) :  

 Pintu Gerbang Utama; Ada (hanya dapat dilalui manusia)  

 Pintu Gerbang Kedua; Ada   

 Pintu Pagar Keliling Dalam; Tidak ada 

 Pintu Darurat; Tidak ada  

 Pintu Blok/SubBlok; Tidak ada(pintu 2 langsung Blok) 

 Pintu Kamar/Hunian Ada 

2. Gedung terbagi dalam ruang-ruang(Pasal 

9 ayat(1)) yang terdiri dari : 

 

 Kantor Rutan; Ada (2 Lantai) (Belum semua ruang unit 

kerja terakomodasi) 

 Blok Tahanan; Ada (langsung berhadapan dengan pintu 

2) 

 Ruang Portir; Ada (Luas 3x6)m2 tanpa fasilitas portir 

 Pos Pengamanan; Ada (Pos1 dan 2) 

 Gudang Arsip; Tidak ada 

 Ruang Konsultasi; Tidak ada 

 Ruang/kelas Belajar Tidak ada 

 Ruang Rekreasi/Olahraga(aula); Tidak ada 

 Ruang Ibadah; Ada (Islam&Kristen)(Ruang staf yang 

difungsikan)  

 Ruang Perpustakaan/Ruang Baca; Tidak ada 

 Ruang Kunjungan; Tidak ada(Menggunakan koridor kantor 

dan blok) 

 Ruang Dapur; Ada(Hanya ruang masak dan gudang 

beras/ bahan mentah) 

 Rumah Sakit/Poliklinik; Tidak ada (Menggunakan ruang staf 

Peltah) 

 Ruang Bengkel Kerja(Workshop); Tidak ada(Menggunakan koridor kantor 

dan blok) 

 Garasi Tidak ada (Manggunakan aula luar) 

3. Utilitas dan Prasarana Lingkungan (Pasal 

28 ayat (1)): 

 

 Lapangan Olahraga dan Apel; Tidak ada(Menggunakan halaman 

kantor) 

 Lahan Kosong di Bagian Luar Tembok 

Keliling; 

Ada (Lebar 4 m untuk septic tank) 

 Jalan Inspeksi; Ada  

 Jalan Penghubung Antar blok(selasar); Ada 

 Ruang Diesel; Tidak ada (Terletak di teras luar) 

4. Tempat Parkir Kendaraan 

karyawan/tamu (Pasal 28 ayat (4)): 

Ada (luasnya sangat terbatas) 
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 III.4.1 Data Eksistensi RUTAN Kelas II-B Salatiga 

 

1. Demografi 

o Nama UPT   : RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) 

KLAS IIB SALATIGA. 

o Kapasitas  : 100 Orang. 

o Alamat lengkap : Jl. Yos Sudarso No. 2 Salatiga. 

o Kode Pos  : Salatiga 50713. 

o Phone/Fax  : 0298-325601/Fax.0298-328296. 

o Email Fasilitatif : rutan.salatiga@yahoo.com 

o Email Substantif : rutansalatiga.teknis@yahoo.com 

o Website  : rutansalatiga.co.cc 

 

2. Struktur/Luas Tanah dan Bangunan 

 

o Luas tanah   : 2.398m2 (Pengukuran BPN Th.2010) 

o Luas bangunan   : 1.169m2 (Gedung kantor 2 

lantai)(Pengukuran DJKN per-Juni 2008) 

o Tahun dibangun  : 1886(Kolonial Hindia Belanda) 

o Renovasi I   : 1985 

o Renovasi II   : 1995/1996 

o Status tanah   : Status tanah bersertifikat (th. 2011) 

     Bangunan milik sendiri. 

o Luas Gedung Kantor : Lt1 339m2 

Lt2 194m2 

o Jumlah Blok    : 3 blok (blok muka, blok belakang dan blok 

wanita). 

o Luas Blok   : 500m2 

o Kamar Hunian  : 12 Unit. 

o Jumlah Pos Jaga Atas : 2 unit (@5,5m2) 

o Rumah Dinas   : 105,20m2(Pengukuran DJKN per-Juni 

2008)(Terletak/include di dalam areal tanah 

kantor (depan gedung kantor)  

o Sarana Lingkungan : 1.129m2 

 

 Sebagai institusi dibidang hukum, RUTAN kelas II-B Salatiga memiliki 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Landasan Operasional sebagai suatu 

mailto:rutan.salatiga@yahoo.com
mailto:rutansalatiga.teknis@yahoo.com
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target goal attaintmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus 

diwujudkan yaitu : 

3. Visi 

 Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Salatiga adalah memulihkan kesatuan 

hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tahanan/napi sebagai individu, 

anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka 

membangun manusia Indonesia yang mandiri. 

4. Misi 

 Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Salatiga dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya mengemban melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan 

terhadap narapidana dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.  

 

5. Tujuan 

1. Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 

warga negara yang baik dan bertanggungjawab. 

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tahanan yang 

ditahan di Rutan Salatiga dalam  rangka memperlancar proses 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
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3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak-pihak yang 

berperkara serta keselamatan dan keamanan serta kelancaran dalam 

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.  

 

6. Sasaran 

 Sasaran perawatan dan pembinaan tahanan/ napi di Rutan Salatiga adalah 

meningkatkan kualitas yang sebelumnya/awalnya sebagian atau seluruhnya dalam 

kondisi kurang, aspek tersebut meliputi antara lain : 

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Kualitas intelektual. 

3. Kualitas sikap perilaku. 

4. Kualitas profesionalisme/keterampilan. 

5. Kesehatan jasmani dan rohani 

7. Indikator 

 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi, di samping pada 

dasarnya memiliki tujuan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan itu sendiri 

yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan 

nasional, namun demikian keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut dapat 

diukur melalui indikator-indikator tentang sejauhmana hasil-hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diantaranya : 

a. Kuantitas penghuni/Isi Rutan Salatiga lebih rendah dari kapasitas. 

b. Penurunan angka populasi pelarian dan gangguan keamanan/ketertiban 

dari tahun ke tahun. 
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c. Meningkatnya angka populasi jumlah narapidana yang bebas sebelum 

waktunya melalui proses assimilasi dan integrasi. 

d. Semakin menurunnya angka populasi residivis dari tahun ketahun. 

e. Angka prosentase kematian dan sakit sama dengan angka prosentase di    

 masyarakat.    

f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia 

pada umumnya. 

g. Rutan Salatiga dalam kondisi bersih dan terpelihara. 

h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan 

proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Rutan Salatiga sehingga 

semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur kepenjaraan di dalam Rutan 

Salatiga. 

 

8. Landasan Operasional 

 RUTAN Kelas II-B Salatiga sebagai institusi dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku. 

Landasan operasional yang mendasari dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya yaitu diantaranya: 

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

2. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM). 
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4. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian. 

5. Peraturan Pemerintah RI. No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

KUHAP. 

6. Peraturan Pemerintah RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

7. Peraturan Pemerintah RI. No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

8. Peraturan Pemerintah RI. No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama 

Penyelenggaran Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

9. Peraturan Pemerintah RI. No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab 

Perawatan Tahanan. 

10. Keputusan Menteri Kahakiman RI. No. M.01.KP.09.05 Tahun 1991  

tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen 

Kehakiman RI. 

11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.UM.06.05 Tahun 1996 

Tentang Penerbitan Pola Bindalmin Departemen Kehakiman RI. 

12. Peraturan Menteri Hukum da HAM RI. Nomor M.HH-05.OT.01.01 

Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 
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KASUBSIE 

PENGELOLAAN 

KASUBSIE  

PELAYANAN TAHANAN 
KKP 

RUTAN 

  

III.4.2 Struktur Organisasi RUTAN Kls II-B Salatiga 

 

1.  STRUKTUR  ORGANISASI  

 

(KEP.MENKEH.RI.No. M.PR.07.03.TH.1985;Tentang Struktur Organisasi 

Rutan Klas IIB) 

 

                                                      Kepala RUTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Gambaran alur komando dari pucuk pimpinan hingga pada staff 

anggota dalam menjalankan tugas tanggung jawab pemeliharan Warga 

Binaan setempat. 

 

STAF PELTAH : 

*Petugas Registrasi 

*Petugas BIMKER 

*Petugas Pembinaan 

*Petugas Dapur 

*Petugas Kesehatan 

*Petugas Psikologi 

 

STAF PENGELOLAAN : 

*Petugas Kepegawaian 

*Petugas BMN 

*Petugas Tata Usaha 

*Bendehara Pengeluaran 

Pengamanan 

Pintu Utama 

(P2) 

STAF KAMTIB REGU PENGAMANAN 

I II III IV 

Petugas  

Blok Wanita 
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III.4.3 Warga Binaan 

 Jumlah keseluruhan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II-B 

Salatiga berjumlah 138 orang yang terdiri dari : 

1. Tahanan :  72 orang  Tahanan Laki-laki :  66 orang 

     Tahanan Perempuan :    6 orang 

2. Narapidana :  66 orang  Narapidana Laki-laki :  58 orang 

     Narapidana Perempuan:   8 orang 

 Sedangkan Warga Binaan yang beragama nasarani yang berada dalam 

Rumah Tahanan Negara Klas II-B Salatiga berjumlah 24 orang yang terdiri dari : 

1. Tahanan :  16 orang  Tahanan Laki-laki : 13 orang 

     Tahanan Perepuan :   3 orang 

2. Narapidana :  8 orang  Narapidana Laki-laki :   6 orang 

     Narapidana Perempuan:  2 orang 

 Adapun perincian proses dan / masa hukuman para Warga Binaan Rumah 

Tahanan Negara Klas II-B Salatiga, sebagai berikut : 

1. Tahanan :           Laki-laki           Perempuan 

A I         13           _ 

A II         14           6 

A III         36           _ 

A IV          3           _ 

A V          _           _ 

2. Narapidana :          Laki-laki          Perempuan 

B I         41           6 

B II a         16           1 

B II b         _           1 

B III         1           _ 

Keterangan : 
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1. A.I–A.V(JalanProses) 

A I : Polisi 

A II : Jaksa 

A III : Pengadilan Negeri 

A IV : Pengadilan Tinggi 

A V : Makamah Agung 

 

2. B.I – B.III (Masa Kurungan) 

B I : > 1 Tahun 

B II 
a 

: 3 Bulan – 1 Tahun 

B II 
b 

: 1 Hari – 3 Bulan 

B III : Denda 

 

III.5 Jenis-jenis Tindak Kriminalitas 

 Tindak kriminal yang dilakukan oleh manusia yang dapat mengakibatkan 

kemerdekaan atau hak kebebasannya dalam bermasyarakat di rampas atau di 

batasi oleh pemerintah dalam hal ini aparat hukum negara. Tindakan tersebut 

dapat dikategorikan secara umum sebagai berikut : 

1. Tindakan yang membahayakan / merugikan nyawa, harta orang lain. 

2. Tindakan yang membahayakan/ merugikan Negara. 

Tindakan kriminalitas tersebut dilakukan oleh banyak sebab hanya  

masyarakat cenderung melihat status orang tersebut yakni sebagai narapidana dan 

atau tahanan tanpa mau mengerti penyebabnya atau akar permasalahan dari tindak 

criminal yang dilakukan. Hampir setiap kehidupan manusia diatur oleh peraturan-

peraturan hukum, karena hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional 

dalam sistim kehidupan bermasyarakat.
9
  

                                                           
9
 Abdurahman.Konsep Hukum;1987.hal9-10 
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Dengan masuknya hukum dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat 

menyebabkan makin besar peranan hukum dalam mengatur tingkah laku manusia 

dalam bermasyarakat.
10

 Sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat hidup 

secara tertip lewat peraturan hukum yang berlaku. 

III.6 Pembinaan Kerohanian bagi Warga Binaan Nasarani  

 

III.6.1 Kemitraan yang terlibat serta jadwal pelaksanan Pembinaan 

Kerohanian 

 

 Sebagaimana yang tercantum pada hal.30 dalam point pertama tentang 

kemitraan mengatakan “Dapartemen Agama dan organisasi-organisasi 

keagamaan lainnya membantu meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan 

yang Maha Esa”, artinya bahwa ada keterlibatan DEPAG maupun organisasi 

keagamaan dalam memfasilitasi berjalannya Pembinaan Kerohanian dan khusus 

bagi Pembinaan Kerohanian Nasarani di RUTAN Klas IIB Salatiga yang terlibat 

langsung adalah dari pihak gereja dan organisasi keagamaan di luar gereja.  

Adapun kemitraan yang terlibat dalam Pembinaan Kerohanian di RUTAN 

Klas IIB Salatiga sebagai berikut : 

1. Gereja Bethany Salatiga 

2. Gereja Bethany Ambarawa 

3. GBT Alfa Omega Semarang 

4. Yayasan Pelayanan KASIH Ungaran 

Dari pihak gereja maupun yayasan keagamaan tersebut di atas, yang menjalin 

kemitraan guna membantu proses berjalannya Pembinaan Kerohanian Nasarani 

                                                           
10

 Soemitro Hanitijo Ronny, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah Hukum;1979. hal.3 



56 

 

hanya satu geraja yang cukup lama bergabung dalam Pembinaan Kerohanian 

RUTAN Klas IIB Salatiga yaitu Gereja Bethany Salatiga. Dari hasil wawancara 

yang penulis peroleh Gereja Bethany Salatiga memulai pelayanan diakonia 

dengan menjalin kemitraan di RUTAN Klas IIB Salatiga sejak tahun 2004 atau 

kurang lebih sembilan tahun sampai sekarang. Pihak RUTANpun menyediakan 

tempat untuk beribadah dan juga memberikan jadwal dalam melakukan pelayanan 

agar semua dapat merata tidak berbenturan Pembinaan Kerohanian yang 

diberikan. Adapun jadwal Pembinaan Kerohanian yang telah di siapkan dari pihak 

RUTAN sebagai berikut :                                            

Tabel.1.1  Jadwal Pembinaan Kerohanian 

 

Hari /Minggu 

ke- 

WAKTU PF 

(Pelayan Firman) 

LITURGOS 

Senin Pertama 09.00 – 11.00 

WIB 

GBT Alfa-Omega WB 

Sabtu Pertama 09.00 – 11.00 WB WB 

Senin Kedua 09.00 – 11.00 

WIB 

Gereja Bethany Salatiga WB 

Sabtu Kedua 09.00 – 11.00 

WIB 

Gereja Bethany 

Ambarawa 

WB 

Senin Ketiga 09.00 – 11.00 

WIB 

GBT Alfa-Omega WB 

Sabtu Ketiga 09.00 – 11.00 

WIB 

Yayasan Pelayanan 

KASIH 

WB 

Senin Keempat 09.00 – 11.00 

WIB 

Gereja Bethany Salatiga WB 

Sabtu Keempat 09.00 – 11.00 

WIB 

WB WB 
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 Dari jadwal yang tercantum di atas dapat dilihat masih adanya kekosongan 

pada Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ke empat dan untuk mengatasi 

jadwal yang kosong Warga Binaan setempat telah menyiapkan jadwal sendiri 

secara bergilir untuk mendapat jadwal bertugas sebagai PF sehingga Pembinaan 

Kerohanian terus berjalan meski hanya sesama WB tanpa ada pelayanan dari luar 

RUTAN dan seperti biasa kegiatan PK berlangsung di kapel atau kampus biru 

RUTAN Klas IIB Salatiga. 

 

III.6.2 Bentuk-bentuk Pembinaan Kerohanian 

  

 Dalam kaitannya dengan bentuk pelayanan yang diberikan, penulis 

memfokuskan penelitian ini hanya pada pelayanan yang diberikan oleh Gereja 

Bethany Salatiga dengan asusmsi kemitraan yang telah dijalin pihak gereja 

setempat dengan pihak RUTAN sudah cukup lama
11

 serta lokasi gereja berada di 

wilayah Salatiga.  

 Dari hasil wawancara bersama para WB Nasarani mengatakan bentuk-

bentuk Pembinaan Kerohanian yang diberikan pihak Gereja Bethany Salatiga 

memiliki banyak variasi sebagai berikut : 

1. Sharing, setelah mendengarkan renungan kemudian Warga Binaan diminta 

untuk membagikan pengalaman rohani yang di alami dalam proses 

kehidupan sebagaimana konteks renungan yang diberikan. 

                                                           
11

 Lihat pada Bab.III point III.6.3 Hasil wawancara bersama Tim Diakonia Gereja Bethany 

Salatiga.hal.59-60 
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2. Diskusi, biasanya Warga Binaan di minta untuk bagi kelompok kemudian 

PF mengedarkan secarik kertas dengan pertanyaan diskusi. Pertanyaan 

terkadang tentang situasi kehidupan yang kemudian mengarah pada PA. 

3. Refleksi, nonton film bersama yang kemudian mengambil nilai-nilai yang 

di dapat dari film tersebut. Hampir sama dengan point pertama dan kedua 

hanya saja beda media, mengambil nilai-nilai yang diterima dari film 

kemudian mensharekannya kepada Warga Binaan yang lain atau 

kelompok yang lain jika di bentuk kelompok dan pemutaran film ini tidak 

rutin diberikan. 

4. Pendampingan Pastoral. Dalam kaitannya dengan Pendampingan Pastoral 

pihak gereja terkadang menanyakan apakah ada yang ingin di doakan 

maka setelah ibadah WB yang ingin di doakan bertemu dengan PF atau 

pelayan gereja yang bertugas. Pertemuan yang terjadi setelah ibadah tidak 

langsung memulai doa melainkan terjadi percakapan secara personal 

mengenai masalah yang dialami, dalam percakapan tersebut terkadang ada 

tindak lanjut yang diberikan gereja Bethany Salatiga atas permintaan WB 

yang bersangkutan seperti kunjungan ke rumah WB untuk dapat bertemu 

keluarga yang kemudian pihak gereja memfasilitasi sebagai jembatan guna 

merekonsiliasi permasalahan yang di hadapi WB dengan keluarganya. 

Permasalahan  yang terjadi tidak berkaitan dengan proses hukum yang 

sedang dijalani akan tetapi personal conflict dengan keluarga. 

Pendampingan Pastoral yang diberikan gereja pun atas sepengetahuan 

Pembinaan Kerohanian sehingga masih dibawah pantauan dan persetujuan 
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pihak Pembinaan Kerohanian RUTAN. Permasalahan yang terjadi di 

lapangan bahwa tidak semua Warga Binaan berkeinginan untuk 

melakukan konseling karena tidak mau terlalu membuka diri atau enggan, 

malu, dsb. Dalam pendampingan pastoral yang diberikan tim pelayanan 

diakonia sebelumnya melakukan persiapan dengan memahami kode etik 

dalam pendampingan pastoral sehingga tidak terjadi permasalahan karena 

ketika berbicara menyangkut pendampingan berarti adanya pembicaraan 

yang mendalam dan hal tersebut merupakan zona sensitif berkaitan dengan 

pergumulan pribadi WB, sehingga para pelayan harus siap betul dalam 

memberikan pendampingan pastoral. 

 

III.6.3 Latar Belakang Pelayanan Kerohanian bagi Warga Binaan serta 

hasil wawancara bersama Tim Diakonia Gereja Bethany Salatiga. 

 Gereja Bethany Salatiga melakukan pelayanan di Rumah Tahanan Negara 

Kelas IIB Salatiga sejak tahun 2004 yang merupakan wujud dari pelayanan 

diakonia. Gereja Bethany juga terlibat langsung dalam Pembinaan Kerohanian 

dengan menjalin kemitraan di RUTAN tersebut, sehingga pelayanan yang 

diberikan berkelanjutan hingga saat ini. Pelayanan yang dilakukan oleh gereja 

setempat juga merupakan wujud dari fungsi gereja yang tertera pada hal.34 di 

mana Sumiyattiningsih mengatakan pada point ke empat hingga ke enam, bahwa 

fungsi gereja : 
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1. Sebagai persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain terutama yang 

sakit, miskin, lemah, dan kesepian. Gereja berusaha melayani siapa pun, 

khususnya yang paling hina dan lemah. 

2. Sebagai persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang 

belum menerima kabar baik. Dengan mendukung usaha ini, warga gereja 

mengaminkan amanat Tuhan yang bersifat Am. 

3. Sebagai persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain. Kerjasama 

ini dapat dilakukan dengan sesama orang Kristen atau berbeda agama 

demi pendidikan, untuk tujuan hak asasi manusia, keadilan sosial, 

perdamaian dengan masyarakat setempat, dan perdamaian antar bangsa. 

 Dari sini penulis melihat bahwa gereja Bethany melayani para Warga 

Binaan yang mendapat penilaian dari masyarakat sebagai “manusia hina dan 

lemah” (dalam artian hina karena perbuatan mereka yang merugikan orang lain 

atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaryakan diri kearah yang positif), 

yang kemudian membagikan iman bagi mereka yang belum menerima kabar baik 

karena terkukung dalam permasalahan hidup yang berkepanjangan sehingga 

Warga Binaan terjerat dalam tindak kriminal dan gereja melakukan kerjasama 

tersebut dengan pihak RUTAN juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab 

kepedulian sosial gereja kepada masyarakat.  

 Pelayanan yang dilakukan pihak gereja Bethany Salatiga di RUTAN 

tersebut kurang lebih sembilan tahun
12

, yang mana pada saat itu awal mula 

melakukan pelayanan di RUTAN merupakan dorongan dari salah satu jemaat 

                                                           
12

 Hasil wawancara dengan narasumber Gereja Bethany Salatiga Bp.Jhony Purwoto selaku Tim 

Diakonia Gereja. September 2012 
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yang terpanggil / tergerak hati untuk dapat melayani mereka yang terbelenggu di  

balik jeruji. Kerinduan hati jemaat tersebut kemudian disampaikan kepada pihak 

gereja dan pihak gereja menanggapi serta menyetujui untuk menjalankan program 

pelayanan diakonia gereja di tengah Warga Binaan Nasarani di RUTAN Salatiga.  

Dari sinilah mulai terbentuk tim pelayanan yang siap untuk melayani 

Warga Binaan RUTAN yang tergabung sebagai tahanan maupun narapida. Tim 

pelayanan diakonia yang terbentuk terdiri dari lima pelayan yang tetap yaitu 

Bp.Jhony Purwoto, Bp.Listio Budi, Bp.Hery Susilo, dan Ibu.Maria dan 

dibantu oleh anggota jemaat yang lain. Seiring perjalanan waktu yang mendorong 

pelayanan di RUTAN Salatiga yaitu Bp.Hery Susilo mendapat penempatan tugas 

di Jakarta sehingga beliau tidak dapat lagi menjalankan pelayanan secara rutin 

melainkan tetap memotifasi para pelayan dengan menjadi donatur tetap untuk tim 

pelayanan diakonia gereja.  

Waktu sembilan tahun melakukan pelayanan di tengah WB bukanlah 

waktu yang sebentar, banyak hal yang dialami seperti pasang surutnya semangat 

untuk melayani terlihat dari jumalah anggota yang mulai tidak aktif, akan tetapi 

hal tersebut bukanlah halangan karena prinsip untuma melayani WB bagi tim 

pelayanan diakonia adalah melayani dengan hati dan dimana satu dua orang 

berkumpul dengan kesiapan hati mereka tetap melayani. Dari sinilah kemitraan 

antara pihak gereja dengan pihak RUTAN terjalin dan KANWIL pun memberi 

ijin penuh serta kepercayaan kepada gereja Bethany untuk melakukan pelayanan 

secara rutin sebagi bentuk kerjasama dengan petugas RUTAN untuk menjalankan 

Pembinaan Kerohanian bagi WB RUTAN Salatiga.  
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 Berikut ini penjelasan hasil dari wawancara bersama pelayan diakonia / 

tim diakonia gereja Bethany Salatiga yang diwakili oleh Bp.Jhony Purwoto di 

ruangan Tim Diakonia Gereja Bethany Salatiga, menyatakan bahwa : 

 Pelayanan yang dilakukan oleh gereja Bethany yang merupakan wujud 

dari pelayanan diakonia gereja di RUTAN Klas IIB Salatiga telah berjalan sejak 

tahun 2004, atas rekomendasi dari salah satu jemaat yang dulu merupakan aktifis 

di bidang pelayanan kerohanian bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara 

Klas IIB Salatiga bp.Pdp.Hery Susilo. Kerinduan beliau untuk melayani para 

WB berserta gereja dapat terlaksana dengan tim yang boleh terbentuk bersama 

bp.Jhony Purwoto, bp.Listiobudi, serta ibu.Maria Udiyani. Tim diakonia 

tersebut rutin melakukan pelayanan pada minggu kedua dan kempat di RUTAN 

Salatiga. Tim diakonia gerejapun membuka peluang bagi jemaat yang 

berkerinduan untuk melakukan pelayanan / melayani WB di RUTAN Salatiga. 

Jemaat yang terlibat dalam pelayanan sangat berfariasi dalam pengertian berganti-

ganti karena tidak semua yang terlibat menjadi pelayan tetap tim diakonia gereja 

karena faktor waktu dan pekerjaan yang membuat mereka berhalangan hadir. Tim 

diakonia gereja tidak hanya membuka peluang bagi jemaat untuk melayani 

bersama di tengah WB tetapi juga memberikan pengarahan kepada jemaat apa 

saja dan bagaimana melakukan pelayanan bagi para WB setempat. Adapun arahan 

yang diberikan tim diakonia gereja bagi jemaat yang ingin melayani, sebagai 

berikut: 
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1. Tidak memandang rupa, dalam pengertian bahwa mereka para WB 

adalah sama dengan masyarakat yang berada di luar RUTAN 

sehingga tidak ada pikiran untuk menghakimi mereka. 

2. Mampu memberikan motivasi bagi para WB yang mana 

mengalami ketepurukan batin. 

3. Siap menjadi pendengar para WB yang berkeinginan untuk berbagi 

cerita. 

4. Mampu mengarahkan para WB untuk setia dan tetap bersandar 

pada firman TUHAN dengan tetap memberikan PA pada saat 

pelayanan dilakukan. 

5. Gereja siap memberikan pelayanan lebih yang berkaitan dengan 

kebutuhan keluarga untuk membiayai sekolah anak dan atau gereja 

siap membantu komunikasi WB dengan keluarga yang sempat 

terputus atas kesepakatan WB (semuanya masih dalam batas aturan 

yang ada). 

 Berkaitan dengan pemberian pelayanan pastoral secara pribadi, tim 

diakonia gereja juga mempersiakan anggotanya untuk memahami akan dasar-

dasar pastoral seperti : 

1. Manjaga kerahasian permasalahan WB yang bersifat pribadi. 

2. Diusahakan para pendamping dan yang didampingi tidak berbeda 

dalam pengertian WB wanita dengan tim pelayanan wanita begitu 

juga sebaliknya WB pria dengan tim pelayan pria akan tetapi jika 
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tidak memungkinkan maka diharapakan pendampingan pastoral yang 

berlangsung dilakukan tidak pada tempat yang tertutup. 

 Bagi anggota yang tidak siap untuk melakukan pendampingan maka tim 

diakonia yang langsung memberikan pendampingan tersebut karena pada 

dasarnya tim diakonia telah memiliki pehaman penuh akan pendampingan 

pastoral secara pribadi bagi para WB setempat. Pihak gereja juga mendapat 

kepercayanan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM KANWIL Resort Jawa 

Tengah untuk dapat melakukan pelayanan bagi WB guna mendukung Pembinaan 

Kerohanian RUTAN setempat. 

 

III.6.4  Data serta Wawancara bersama Warga Binaan (Tahanan dan 

Narapidana) RUTAN Kelas IIB Salatiga 

 

 Dari jumlah keseluruhan 24 orang Warga Binaan Nasarani yang terdiri 

dari : 

16 orang Tahanan  Laki-laki :  13 orang 

    Perempuan :  3 orang 

8 Narapidana   Laki-laki :  6 orang 

    Perempuan :  2 orang 

Hanya 10 orang Warga Binaan yang dapat mengikuti wanwancara dengan 

ketentuan yang ada : 

1. Telah menjalani proses hukum dalam RUTAN minimal 3bulan, dengan 

asumsi telah mengikuti Pembinaan Kerohanian secara rutin sehingga dapat 
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memahami dan dapat memberikan masukan bagi Pelayanan Kerohanian 

yang di berikan oleh gereja. 

2. Tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan wawancara. 

Dari ketentuan tersebut diperoleh hasil di lapangan, sebagai berikut : 

4  orang Tahanan  Laki-laki :  3 orang 

    Perempuan :  1 orang 

6 orang Narapidana  Laki-laki :  4 orang 

    Perempuan :  2 orang 

Adapun data Warga Binaan yang mengikuti wawancara, sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 Data Warga Binaan 

No Nama Tindak Pidana Masa Pidana Warga 

Binaan 

sebagai 

1 Imot 112  

(Narkoba) 

4 tahun 2 bulan Narapidana 

2 Pusti 372 

(Penggelapan) 

4 Bulan Narapidana 

3 Eni 372 

(Penggelapan) 

1 tahun 2 bulan Narapidana 

4 Aittida 

 

81 ayat 2/UU 23 

(Perlindungan Anak) 

3 tahun 6 bulan Narapidana 

5 Sirtus 

 

111 

(Narkoba) 

5 tahun 3 bulan Narapidana 

6 Sira 

 

351 

(Penganiayaan) 

1 tahun 4 bulan Narapidana 

7 Sait 

 

372 

(Pengelapan Uang Negara) 

Belum Ada 

Putusan tapi 

sudah berada 

dalam RUTAN 

sejak 14 

Agustus 2012 

Tahanan 
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8 Edu 

 

303 

(Perjudian) 

Belum Ada 

Putusan tapi 

sudah berada 

dalam RUTAN 

per 1 Agustus 

2012 

Tahanan 

9 Suga 

 

303 

(Perjudian) 

Belum Ada 

Putusan tapi 

sudah berada 

dalam RUTAN 

per 1 Agustus 

2012 

Tahanan 

10 Pardi 

 

303 

(Perjudian) 

Belum Ada 

Putusan tapi 

sudah berada 

dalam RUTAN 

per 1 Agustus 

2012 

Tahanan 

 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan di ruang Pembinaan WB sejak 

tanggal 18 September hingga 5 November 2012 kepada tahanan dan narapidana 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Salatiga, menyatakan bahwa selama mengikuti 

Pembinaan Kerohanian dan terkhususnya bagi mereka yang secara pribadi telah 

melakukan pendampingan pastoral menunujukan ada atau tidaknya penerapan 

lima fungsi pastoral dalam pendampingan pastoral yang diberikan. Berikut ini 

penjelas hasil dari wawancara bersama yang menunjukan ada atau tidaknya lima 

fungsi pastoral tersebut bersama para Warga Binaan setempat, sebagai berikut : 

1. Imot merupakan narapidana yang memiliki masa pidana empat tahun dua 

bulan sejak Mei 2011. Selama berada dalam RUTAN dia rutin mengikuti 

Pembinaan Kerohanian bahkan bisa dikatakan aktif dalam setiap ibdah. 

Dalam penilainnya akan Pembinaan Kerohanian yang diterimanya dia 

melihat adanya variasi ibadah sehingga nuansa ibadah hidup tidak 
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monoton karena pihak gereja yang dalam hal ini menuju pada gereja 

Bethany memberikan suguhan ibadah yang fariatif seperti diskusi 

kelompok, atau PA, juga pernah nonton bareng dan habis nonton 

mendiskusikan apa yang terima tadi. Seringnya mengikuti Pembinaan 

Kerohanian yang diberikan membuat dirinya lebih dekat dengan Tuhan. 

Untuk pendampingan pastoral secara pribadi yang bersangkutan belum 

pernah menjalani karena baginya itu masalah intern dan malu untuk 

menceritakannya, hanya dengan mengikuti ibadah dalam Pembinaan 

Kerohanian secara rutin maka dari situ iman semakin dikuatkan serta cara 

pandang yang dulu pesimis dengan masa depan boleh dikuatkan kembali 

sehingga tetap optimis dalam menjalani hidup dengan memlakukan 

perubahan terhadap cara pandang hidup kearah yang positif dan terbuka 

dengan orang tua, mengikuti saran orang tua dalam menyelesaikan 

permasalahan rumah tangga yang mana istri tidak lagi seperti sebagaimana 

mestinya seorang istri dan ibu rumah tangga yang sampai membuatnya 

masuk dalam RUTAN dan menyerahkan pada Tuhan untuk dapat 

menapaki kehidupan bersama ketiga anaknya dan ibunya. 

2. Pusti merupakan narapidana yang memiliki masa pidana empat bulan 

sejak Mei 2012. Pembinaan Kerohanian yang diterimanya selama berada 

dalam RUTAN dia jalani dengan rutin. Pusti tidak pernah meminta untuk 

mendapatkan pelayanan pastoral secara pribadi akan tetapi beliau 

memberikan masukan bahwa pendampingan pastoral secara pribadi itu 

penting dan memerlukan waktu yang tidak sedikit jadi sangat kurang jika 
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hal tersebut dijalankan setelah usai ibadah sehingga membuat para pelayan 

sendiri mengatur waktu untuk dapat melakukan pendampingan pastoral 

tersebut. Diakuinya masih ada pelayan Tuhan yang kebanyakan bercanda 

dalam menyampaikan firman dan cenderung meremehkan para WB ketika 

menjumpai para pelayan yang demikian akhirnya WB yang mengikuti 

ibadahpun jadi males tidak nyaman dan tidak ada hikmat yang diambil, 

sikap yang demikian menunjukan kurang atau tidak adanya kesiapan para 

pelayan tersebut tetapi tidak dipungkir ada pelayan yang memiliki 

persiapan sebelum memberitakan Firman sehingga ketika kita 

mendengarkan ada kekuatan iman yang kita peroleh untuk menapaki 

kehidupan yang jauh dari hirukpikuk dunia di luar RUTAN bahkan jauh 

keluarga. 

3. Eni merupakan narapidana yang memiliki masa pidana tiga bulan masa 

percobaan dan masih menunggu hasil sidang selanjutnya. Selama masuk 

dalam RUTAN Pembinaan yang selalu dia nanti-nantikan adalah 

Pembinaan Kerohani karena begitu beratnya pergumulan yang dia hadapi 

dalam kehidupan yang baru saja bersaksi mengikut Yesus setelah 

perkawinan yang dijalani berusia delapan tahun, dan ketika dia mulai 

percaya dan mengikut Yesus masalah demi masalah dalam kehidupan 

mulai dia jumpai hingga puncak permasalahan masuknya dia dalam 

RUTAN Salatiga. Bukan hal yang mudah bagi seorang ibu muda yang 

memiliki tiga putri. Untuk itu ketika habis ibdah dia selalu datang untuk 

meminta pelayanan pastoral dan mendoakannya, karena tidak tau apa lagi 
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yang harus diperbuatnya. Pendampingan Pastoral yang diterimanya sangat 

menguatkannya dan memampukannya untuk malalui hari-hari di dalam 

RUTAN yang jauh dari suami dan anak-anak terkasih, justru dari PK di 

RUTAN inilah dia mulai rutin membaca alkitab yang mana dulu sama 

sekali tidak pernah disentuhnya. Selain mendapatkan kekuatan dan 

penghiburan di dalam RUTAN yang dia terima lewat Pembinaan 

Kerohanian, diapun dapat memberikan kekuatan bagi sang suami yang 

berada diluar sana yang merangkap kerja sebagai seorang ibu bagi anak-

anak mereka selama dia menjalani proses di RUTAN bahkan ketika suami 

berkunjung membawa makanan dan perlengkapan baju lainnya dia justru 

meminta untuk dibawakan Alkitab dan diapun menyarankan sang suami 

untuk rajin baca firman Tuhan serta pergi ke gereja karena diapun secara 

pribadi telah siap menjalani proses yang diterimanya selama di RUTAN 

meski semua yang diterima akan hukuman ini adalah fitnahan teman yang 

tidak senang melihat kehidupannya, diapun bisa memaafkan teman 

tersebut. Pembinaan Kerohanian yang diterima membuat dirinya secara 

pribadi optimis untuk menapaki kehidupannya ketika kelak keluar dari 

RUTAN. 

4. Aittida merupakan narapidana yang memiliki masa pidana tiga setengah 

tahun sejak Juli 2010. Awal masuk dalam RUTAN Aittida enggan untuk 

mengikuti Pembinaan Kerohanian karena secara pribadi dia merasa Tuhan 

tidak adil akan peristiwa yang dia alami (sebagai seorang mahasiswa 

tingkat akhir). Rasa malu, marah terhadap diri sendiri dialami ketika 
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menerima vonis tiga setengah tahun kurungan, apakah Tuhan masih ada? 

Selalu menghantui pikirannya. Empat bulan kemudian dia mulai membuka 

diri untuk aktif dalam pelayanan di Pembinaan Kerohanian, sempat dia 

mengurungkan diri untuk mengikuti ibadah ketika melihat salah satu guru 

sekolah minggunya melayani dalam satu tim pelayanan gereja Bethany. 

Setelah ibadah mantan guru sekolah minggu tersebut menghampirinya dan 

kemudian memberikannya masukan serta motivasi yang membuatnya 

berbesar hati untuk tetap terus melayani Tuhan meski berada dalam 

RUTAN. Lewat pendampingan pastoral yang dia terima selama berada 

dalam RUTAN, imannya mulai pulih kembali terbukti dengan 

keinginannya untuk memaafkan pelapor yang adalah kekasihnya yang 

telah merugikan masa depannya yang pada saat itu hampir selesai dalam 

penulisan akhir kuliahnya. Amarah, dendam, kecewa yang teramat sangat 

dia rasakan lambat laun dengan motivasi yang diterima dalam 

pendampingan pastoral berubah menjadi kasih lewat pengampunan dengan 

melupakan segala masalah yang dia hadapi dan menjadikan masalah 

tersebut sebagai pelajaran hidup serta asahan iman. Aittida memberi 

dorongan kepada keluarga untuk mengampuni mantan kekasih beserta 

keluarga (mantan kekasih yang telah melaporkan Aittida) yang mana 

tinggal tidak jauh dari kediaman Aittida bukan hal yang mudah juga bagi 

keluarganya, karena peristiwa yang dihadapi keluarga (keluarga tersebut 

merupakan jemaat yang aktif dalam pelayanan gereja) mengurungkan diri 

untuk melayani bahkan memilih untuk tidak masuk gereja karena tidak 
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sanggup menahan rasa malu pada saat itu kepada Tuhan dan jemaat, akan 

tetapi setelah melihat ketabahan dan keteguhan iman Aittida pihak 

keluarga dalam hal ini kedua orang tua serta adiknya mulai aktif dalam 

pelayanan di jemaat. 

5. Sirtus merupakan narapidana yang menerima vonis kurungan lima tahun 

tiga bulan. Kasus yang dia alami merupakan alternative dari pemecahan 

masalah yang dia hadapi. Narkoba bukan sesuatu yang baru melainkan 

sudah lama ia mengenal barang tersebut (sejak duduk bangku SMA). Pada 

waktu sekolah karena pergaulan bebasnya dia sempat mengenal dekat 

narkoba tetapi tidak sampai sebagai pecandu, kebiasaannya tersebut mulai 

ditinggalkannya sejak masuk bangku perkuliahan dengan pergaulan 

teman-teman yang lebih positif membutanya lepas dari rongrongan 

narkoba. Setelah menikah dan memiliki anak yang pertama kehidupan 

keluarga sangat bahagia, akan tetapi setelah kelahiran anak kedua 

permasalahan ekonomi dalam keluarga terjadi sangat dasyat ketika 

menerima putusan PHK dari pihak kantor. Krisis moniter keuangan 

keluarga berdampak besar bagi istri dan kedua anaknya, tanpa pikir 

panjang dan duduk lama sebagai pengangguran Sirtuspun menerima 

tawaran teman untuk menjadi supir konteiner dengan jalur lintas Surabaya-

Jakarta. Pekerjaan yang diperoleh memiliki resiko lebih tinggi dari pada 

pekerjaan sebelumnya, stamina extra sangat diperlukan sebagai driver big 

truck dengan long road yang dilaluinya. Dalam kondisi inilah Sirtus 

kembali mengkonsumsi narkoba melihat kebiasaannya sang temanpun 
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menawarkannya sebagai penjual jangan hanya pembeli, dengan jumlah 

yang sedikit tapi keuntungan berlipat ganda, ketika tawaran diterima 

semua berjalan baik adnya dan kondisi keluarga bisa dikatakan berangsur 

mulai pulih kembali. Tidak sampai setahun Sirtus tertangkap tangan dan 

masuk dalam RUTAN. Financial membaik tapi psikis terpuruk karena 

kembali lagi istri dan anak-anak menjadi korban. Selama di RUTAN dia 

tidak meminta untuk mendapat pendampingan pastoral secara pribadi 

karena pendampingan pastoralpun juga dia rasakan ketika mengikuti 

ibadah dalam Pembinaan Kerohanian, motifasi serta arahan yang diterima 

dalam setiap renungan firman memampukannya untuk pulih dari 

keterpurukan batin yang menyelimutinya karena rasa bersalah kepada istri 

dan kedua anaknya dengan doa yang tekun serta penyerahan diri yang utuh 

yang selalu diarahkan oleh pelayan firman membuatnya kuat dan optimis 

untuk menatap masa depan kelak ketika keluar dari RUTAN. Setiap kali 

sang istri menelpon dan memberi support, Sirtuspun menunjukan 

semangatnya dengan memotivasi istri dalam menjaga kedua anaknya yang 

jauh dari jangkauannya. Dari PK yang diikuti sangat besar pengaruhnya 

bagi pertumbuhan psikis serta kerohaniannya yang sempat hancur akibat 

perbuatannya. Mengandalkan Tuhan dan tidak jemu-jemu berserah penuh 

dengan pengakuan dosa kepadaNYA dia percaya keluarganya akan 

dipulihkan kembali. 

6. Sira merupakan narapidana yang menerima masa pidana satu tahun empat 

bulan. Terjebak dalam pergaulan, niat hati menolong dan melerai temanya 
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yang sedang berkelahi menjadi tersangka dalam khasus perkelahian yang 

dialami pada saat itu. Kondisi tidak menguntungkan yang diterimanya, 

tapi vonis sudah diputuskan. Putus asa, geram, kecewa kepada teman dan 

rasa malu serta bersalah kepada anak sematawayangnya dan istri membuat 

Sira terpuruk psikisnya. Dua bulan pertama tidak ada nyali bagi Sira untuk 

berkomunikasi dengan sang istri yang bekerja sebagai TKW di Hongkong 

begitu juga dengan sang anak yang selalu dekat dengannya membuat Sira 

mengurungkan diri untuk menghubunginya. Terhimpit dalam perasaan 

bersalah tidaklah nyaman, tidur dan makanpun jadi tidak selera. Ketika 

dalam PK yang diikutinya ada tawaran bagi WB yang ingin melakukan 

pendampingan pastoral secara pribadi bisa disampaikan setelah ibadah 

selesai, tanpa pikir panjang Sirapun memberanikan diri untuk meminta 

waktu tersebut. Ibarat bola ruwet yang berputar dalam pikirannya mulai 

terurai satu persatu ketika pelayan mendengarkan keluhannya dan 

memberikan solusi bagi khasus yang dihadapinya. Motivasi serta doa yang 

diterimanya boleh menguatkannya sehingga dia mampu untuk 

berkomunikasi dengan sang istri dan memberi motivasi kepada anaknya 

selama masa kurungan yang dijalaninya agar anaknya giat sekolah dan 

tidak usah malu kepada teman-teman di sekolah maupun di rumahnya. PK 

yang diterima dari para pelayan membuatnya lebih dekat pada Tuhan dan 

memampukannya untuk berdoa sehingga dia boleh kuat psikis serta 

imannya dalam menapaki hari-hari dalam RUTAN Salatiga ini.  
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7. Sait merupakan tahanan yang sedang menantikan hasil putusan sidang 

Pengadilan Tinggi. Ibu dua anak ini terjepit oleh masalah teman yang 

meminta pertolongannya justru balik menodongnya dengan fitnahan yang 

diterimanya. Posisi pekerjaan membuatnya royal kepada teman-teman 

yang membutuhkan pertolongan yang tanpa disadarinya telah membuatnya 

menjadi sombong dan terkadang meremehkan suami yang memiliki 

penghasilan dibawahnya. Dari peristiwa ini secara penuh kesadaran Sait 

menyadari ini merupakan pukulan dari Tuhan, terpuruk dalam selimut 

malu, rasa bersalah membuatnya memberanikan diri untuk menerima 

pendampingan pastoral secara pribadi dan dalam pendampingan tersebut 

yang pertama kali Sait tanyakan apakah Tuhan mau mengampuninya? 

Apakah saya harus bercerai dengan suami saya yang mana saya sudah 

membuatnya malu? Apakah saya masih layak untuk menghadap 

hadiratnya dalam ibadah ini? Jawaban dari pelayan yang menyadarkannya 

dan menguatkannya bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna dan 

Tuhan tidak melihat rupa kita melainkan menilik hati kita yang mau 

mengakui segala perbuatan kita mendorong Sait untuk tekun dalam doa 

pagi dan tengah malam dalam sel tak jemu-jemu meminta ampunan-NYA. 

Tiga bulan tidak terasa Sait berada dalam RUTAN dengan putusan yang 

masih belum pasti diterimanya, tapi dari ketekunan doanya ada boleh 

kekuatan serta damaisjahtera yang dirasakan sehingga memampukannya 

untuk meminta maaf kepada suami dan kedua anaknya. Saitpun mulai aktif 

dalam PK dan ia memiliki kerinduannya untuk waktu PK ditambahkan 
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karena secara pribadi dia menyadari kerapuhan hatinya dalam hadirat 

Tuhan begitu juga dengan WB lainnya dan hanya dalam PK ada kekuatan 

pondasi iman yang boleh dirasakan hanya saja waktu yang terbatas, dua 

jam tidak terasa apa lagi pada saat pendampingan pastoral yang tidak 

sampai satu jam. Lewat PK dan pendampingan pastoral secara pribadi 

yang boleh diterimanya telah memulihkan kembali hubungan keluarganya 

(anak-anak terutama dengan sang suami).                                                                          

8. Edu merupakan tahanan yang masih dalam proses, sebulan lebih proses 

yang dia jalani masih juga belum ada putusan dari jaksa semakin 

membuatnya merasa takut akan keputusan apa yang diterimanya nanti. 

Memilih untuk menghilangkan rasa kahwatirnya menggerakkan hatinya 

untuk aktif dalam PK, pelayan firman selalu memberikan motivasi 

sehingga menguatkan imannya. Kekuatan iman yang dirasakannya 

membuatnya optimis akan bebas segera karena dia yakin penuh semua 

yang diterimanya bukan bersumber dari dia maupun kedua temannya Suga 

dan Pardi tetapi dia menyadari peristiwa ini merupakan pelajaran yang 

berharga dan permohonan dalam doa yang slalu dia panjatkan agar kiranya 

Tuhan mau mengampuni dan memberikan kesempatan kembali untuk 

memperbaiki kehidupannya di luar RUTAN sebagaimana para pelayan 

gereja yang selalu mengarahkan agar selalu berserah dan mengakui segala 

kesalahan yang kita lakukan di hadapanNYA lewat doa yang boleh kita 

lakukan dalam sel, setiap hari selalu menyediakan waktu untuk Tuhan 
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membantunya untuk dapat berfikir positif dalam melalui hari-hari 

penantian putusan jaksa. 

9. Suga merupakan tahanan yang masih dalam proses, dari proses yang 

dihadapinya membuatnya urung mengikuti PK karena merasa tidak pantas. 

Takut kepada orang tua serta malu dengan teman-teman kuliah 

membuatnya enggan untuk sosialisasi dengan para WB lainnya. Berdiam 

diri lebeih cenderung dialakukan karena dia berada di tanah rantau dan 

merasa ini hanyalah masalah sepele tetapi berkibat fatal bagi masa 

depannya, dia menjadi down dengan lingkungan sekitar yang adalah 

sesama WB. Melihat kondisinya kedua temannya Edu dan Pardi 

memberinya semangat dan mengajaknya bergabung dalam PK hanya 

dengan berdoa dan mendengarkan firmanNYA pikiran kita boleh 

terjernihkan. Sugapun merasakan perubahan yang dialaminya meski berat 

baginya tetapi ketika mengikuti PK ada boleh kekuatan baru dalam 

batinnya untuk mengangkat hati dalam doa serta menyerahkan semua 

kekuatiran dan ketakutan kepadaNYA sehingga dia boleh tetap semangat 

dalam menapaki hari-hari di dalam RUTAN Salatiga. 

10. Pardi merupakan tahanan yang masih dalam proses sebagaimana yang di 

alami oleh kedua temannya Edu dan Suga. Pardi juga mengalami apa yang 

dirasakan oleh kedua temannya rasa takut, malu, panik selalu menyelimuti 

pikirannya yang berbeda dari kedua temannya adalah keberanian Pardi 

untuk berkomunikasi dengan orangtuanya yang berada di Kalimantan, 

bukan kekuatan yang dihadapinya justru rasa bersalah ketika orangtua 
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tidak memberi dukungan kepadanya melainkan amarah yang diterimanya 

disatu sisi dia menyadari akan kesalahan yang diperbuatnya akan tetapi 

disisi lain keterbukaan lebih penting dari pada harus menutupi dari orang 

tua justru membuatnya menjadi tidak tenang dan yang memberanikan 

dirinya ketika dia menerima renungan dalam PK yang mendorongnya 

untuk memberi kabar dan terbuka kepada orang tuanya yang berada di 

Kalimantan. Motivasi dari para pelayan untuk tekun dalam doa dan selalu 

berserah serta mengandalkan-NYA sangat berpengaruh bagi pribadinya 

dan dengan mengikuti PK membuatnya semakin tenang dalam menapaki 

hari-hari di dalam sel ditengah penantian putusan jaksa. 

 

 


