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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial di dalam setiap kehidupan harus 

berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok 

atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

komunikasi sebagai proses integrasi sosial antara individu dengan lainnya 

dalam kelompok masyarakat. Proses komunikasi merupakan bagian terpenting 

dalam kehidupan sosial masyarakat yang mampu menjamin eksistensi individu 

maupun kelompok, organisasi. Proses komunikasi yang baik antar keduanya 

menentukan keberlangsungan hidup suatu kelompok organisasi. Diantara kedua 

belah pihak tersebut harus ada two-way-communications atau komunikasi dua 

arah dimana itu akan menimbulkan efek timbal balik, untuk itu diperlukan 

kerja sama dengan harapan untuk mencapai tujuan masing-masing, baik tujuan 

pribadi ataupun kelompok guna mencapai suatu organisasi yang ideal. Untuk 

melancarkan komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi, maka seorang 

pemimpin, memerlukan pola komunikasi dan kerja sama yang baik, dimana 

interaksi diantara bagian-bagian itu berjalan secara harmonis, dinamis dan 

pasti. 

Pola komunikasi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak 

begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan  terlebih dahulu. Sebuah 

organisasi memiliki batasan yang relatif dapat diidentifikasi, berarti batasan 

dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas, namun semua 
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batasan yang nyata harus ada agar kita dapat membedakan antara anggota dan 

bukan anggota. Orang-orang di dalam sebuah organisasi mempunyai suatu 

keterikatan yang terus-menerus. Rasa keterikatan ini tentunya bukan berarti 

keanggotaan seumur hidup, akan tetapi sebaliknya organisasi menghadapi 

perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka. Akhirnya, organisasi 

itu ada untuk mencapai sesuatu. “Sesuatu” itu adalah tujuan, dan tujuan 

tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja 

sendiri, atau jika mungkin, hal tersebut dicapai secara efisien  melalui usaha 

kelompok (Robbins, 2006) 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh 

penentuan pola komunikasi secara tepat. Di lain pihak jika tidak ada pola 

komunikasi yang baik dari proses komunikasi bukan tidak mungkin akan 

menimbulkan pengaruh negatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pola 

komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis 

harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda 

sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi, demikian pula yang terjadi 

pada suatu lembaga pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan biasanya diidentikkan dengan tempat yang 

kotor, kumuh, bau, penuh dengan penjahat, penghuni yang berdesak-desakan, 

kurangnya fasilitas air bersih, kekerasan, pelecehan seksual, makanan yang 

jauh dari standar, praktek suap, dan pemerasan yang dilakukan oleh 

petugas.Namun berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang lain. Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang merupakan satu-satunya Lembaga 
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Pemasyarakatan Wanita di Jawa Timur. Lembaga Pemasyrakatan Wanita kelas 

IIA Malang juga merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan Wanita 

terbaik yang ada di provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia, terbukti dengan 

pernah meraih ISO 9001:2000 pada tahun 2008.  

Sebuah lembaga pemasyarakatan tentunya memiliki tujuan untuk membuat 

narapidana kembali diterima di lingkungan masyarakat. Salah satu upaya yang 

digunakan oleh sebuah lembaga pemasyarakat adalah dengan membuat 

program pembinaan. Tujuan dari program pembinaan ini adalah untuk 

membuat narapidana memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti para 

narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga kedepannya 

narapidana yang telah memperoleh pembinaan memiliki budi pekerti yang 

lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu serta dapat 

mengintegrasi dengan masyarakat setelah narapidana keluar dari Lapas. Salah 

satu program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan 

Wanita Tingkat IIA Malang adalah program pembinaan keterampilan.  

Program pembinaan keterampilan ini dibuat sebagai bekal narapidana 

untuk hidup mandiri dengan biaya murah. Karena tidak dapat dipungkiri 

kebanyakan mereka melakukan tindak kejahatan karena tekanan perekonomian.  

Dalam pembinaan keterampilan, Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA 

Malang bekerja sama dengan Raisa Ang, seorang pengusaha dibidang rajutan 

yang juga memberi pelatihan keterampilan pada warga binaan, hasil rajutan 

warga binaan ini pun tembus hingga pasar internasional, seperti Malaysia, 

Singapura dan Australia. Keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki oleh 
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warga binaan selama di Lapas diapresiasi dengan memberikan surat keterangan 

keterampilan selepas bebas dari Lapas. Surat keterangan ini, nantinya dapat 

menjadi bekal bagi warga binaan untuk membuka usaha mandiri maupun 

melamar pekerjaan sesuai dengan keterampilannya. 

Tetapi tidak dapat dilupakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan 

tempat tinggal narapidana. Ditempat ini narapidana diasingkan sebagai 

hukuman atas kejahatan, dibina untuk menjadi lebih baik, dan diterima kembali 

di masyarakat. Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara = orang dan 

Pidana = hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, 

narkoba, korupsi dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:612).  

Jadi pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan 

sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan 

tindak pidana.  

Orang-orang ini sengaja diasingkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk 

melindungi masyarakat dari tindak kejahatan yang mereka telah lakukan dan 

membuat orang-orang sadar atas tindak kejahatannya. Sehingga diperlukan 

sebuah pola pembinaan yang terstruktur dan terarah agar tujuan dari lembaga 

pemasyaraktan itu sendiri dapat tercapai. Didalam pola pembinaan yang 

terstruktur dan terarah tidak dapat dilepaskan dari sebuah pola komunikasi 

diantara para pegawai atau petugas lembaga pemasyarakatan untuk mencapai 

hal tersebut. Pola komunikasi internal diantara para pegawai atau petugas 

lembaga pemasyarakatan tentunya diperlukan untuk mencapai tujuan 

Lembaga.. Pola komunikasi internal yang dimaksudkan disini adalah 
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bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh petugas atau pegawai 

lembaga pemasyarakatan merumuskan, mengimplementasikan, mengelola, dan 

mengevaluasi pembinaan keterampilan agar tujuan dari pembinaan itu sendiri 

dapat tercapai. Dengan komunikasi internal tersebut, program pembinaan 

narapidana menjadi lebih terarah dan tujuan pun dapat lebih mudah dicapai.   

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang“Pola Komunikasi Internal Dalam Pembinaan 

NarapidanaBerbasis Keterampilan (Studi Pada Bagian Bimbingan Kerja 

Lapas Wanita Kelas 2A Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian bagaimanakahpola komunikasi internal petugas Bimbingan Kerja 

dalam pembinaan narapidana berbasis keterampilan di LapasWanita Kelas 2A 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pola komunikasi internal 

petugas Bimbingan Kerja dalam pembinaan narapidana berbasis 

keterampilandi Lapas Wanita Kelas 2A Malang. 
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagipihak 

Lapas Wanita Kelas 2A Malang terkait komunikasi interal dalam 

pembinaan narapidana berbasis keterampilan, bagaimana menerapkan pola 

komunikasi yang tepat dan menjaga keefektifan pola komunikasi tersebut.  

2. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membangun ilmu 

pengetahuan dalam bidang komunikasi terutama komunikasi di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang khususnya 

tentang kajian pola komunikasi internal dalam pembinaan narapidana 

berbasis keterampilan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan dalam penelitian–penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan 

dengan tema yang sama. 




