


ABSTRAK 

 

 Sistem pemasyarakatan adalah system pembinaan para tuna warga atau narapidana. 
Dalam system kepenjaraan tujuan narapidana ditahan adalah pembalasan atas kejahatan yang 
dilakukan, maka sekarang dalam system pemasyarakatan tujuan narapidana ditahan adalah 
dibina menjadi lebih baik dan setelah habis menjalani pidananya supaya tidak melanggar 
hukum lagi. Narapidana adalah anggota masyarakat yang untuk sementara waktu diasingkan 
berdasarkan putusan hakim, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. 

 Di dalam penjara narapidana mengalami beberapa penderitaan yang hampir sama 
sekali tidak pernah dialami sebelum menjadi narapidana, sehingga kondisi psikologisnya 
akan terganngu dan mengakibatkan pada gangguan kejiawaan (neurosa dan psychose). Oleh 
karena itu dalam usaha merehabilitasi narapidana diberikan pembinaan mental agama dan 
diharapkan setelah pembinaan narapidana ini akan menjadikan agama sebagai pedoman dan 
pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak-geriknya dalam hidup, selain itu juga diberikan 
pendidikan umum dan keterampilan yang tujuannya kelak setelah keluar dari penjara tidak 
melanggar hokum lagi dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini di lakukan 
oleh rutan Trenggalek di mana memberikan pembinaan mental agama dan pendidikan umum 
dalam merehabilitasi untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. 

 Penelitian ini adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara 
intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi/lembaga atau gejala tertentu, dengan 
menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajian mingguan 
yang diadakan di Rutan Trenggalek memberikan tambahan pengetahuan agama terhadap 
narapidana dan juga disana ada konseling agama untuk konsultasi mengadukan masalahnya. 
Aktivitas pembinaan mental agama yang dilakukan rutan trenggalek ini sangat berperan 
dalam pelaksanaan program rehabilitasi khususnya di bidang agama, karena sebagai 
pemulihan mental narapidana dan sebagai bekal setelah keluar dari Rutan dan menjadi warga 
masyarakat yang baik. 
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