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ABSTRAK 

Bagi setiap manusia yang normal dan masih berusia produktif tentunya 

kebutuhan seksual itu merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan, sehingga 

apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan perbuatan yang 

menyimpang seperti contohnya homoseksual, onani, masturbasi dan penyimpangan-

penyimpangan yang lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana coping pada warga binaan dalam upaya mengatasi tekanan karena tidak 

dapat menyalurkan hasrat seksualnya di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja?, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di pesantren dalam membantu 

coping seksual pada warga binaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja? dan bagaimana coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui coping seksual pada warga binaan yang tidak dapat 

menyalurkan hasrat seksualnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga binaan 

di pesantren, serta bagaimana coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan.   

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, 

sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah warga binaan. Teknik pengumpulan data 

meliputi metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Teknik analisis 

data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa coping warga binaan dalam upaya 

mengatasi hasrat seksualnya adalah; mendengarkan suara istri dari telepon/ 

Wartelpas, mengobrol bersama teman di Rutan, berbaring sambil mengkhayalkan 

istri, melihat-lihat foto istri, ada juga dengan berjalannya waktu menjalani masa 

tahanan hasrat seksual itu dengan sendirinya tidak menjadi pikiran mereka lagi, dan 

ada warga binaan jika hasrat seksualnya muncul dia langsung mengambil air wudhu 

dan bersiap untuk melaksanakan sholat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga 

binaan di pesantren di antaranya : belajar sholat 5 waktu, belajar sholat jenazah, 

adzan, mendengarkan ceramah ustadz, belajar mengaji dan berpuasa. Coping seksual 

bebasis pesantren yang dilakukan warga binaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja diantaranya Metode yang dilakukan warga binaan selama 

menjalani masa tahanan dengan mengikuti kegiatan pesantren yaitu ; menjalankan 

sholat 5 Waktu, berpuasa, mendengarkan ceramah ustadz, mengaji bersama, dan 

berdzikir. Proses coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan yaitu dengan 

menerapkan apa yang telah diajarkan dalam kegiatan pesantren di kehidupan sehari-

hari seperti sholat, mengaji dan berdzikir di kamar mereka, jika hasrat itu muncul 

mereka langsung mengambil air wudhu dan bersiap untuk melakukan sholat. 

 

Kata Kunci : Coping Seksual; Berbasis Pesantren 

 

BAB I 



 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi 

karena terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebut-pun ikut berbeda. 

Dinamika kepribadian manusia ditentukan oleh kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan 

fisiologis dan psikologis, kebutuhan fisiologis merupakan pemenuhan kebutuhan 

fisik seperti makan, minum dan seks. Sementara kebutuhan psikologis ditujukan 

untuk memenuhi kepuasan psikis individu.
1
 

Kebutuhan akan pemenuhan seksualitas menjadi hal yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia sehingga apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi 

maka akan terjadi berbagai penyimpangan seperti contohnya homoseksual, 

onani, masturbasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Oleh karena 

itu kebutuhan seksual ini harus bisa terpenuhi walaupun sedang berada dalam 

keadaan yang dibatasi ruang geraknya untuk melakukan aktivitas, seperti warga 

binaan yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). 

Narapidana menghadapi berbagai masalah, tidak hanya dari dalam Rutan, 

tetapi juga dari luar Rutan. Narapidana mengalami pidana secara fisik dan pidana 

secara psikologis, seperti hilangnya kebebasan individu, kasih sayang dari anak, 

atau pasangan.
 
Di antara para narapidana ada yang merasa kurang nyaman karena 

                                                             
1 Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik, 

(Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 185  



 

 

ruangan sel yang cenderung sempit dan pengap, dan kebutuhan seks yang tidak 

tersalurkan. 

Pada warga binaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja, pemenuhan kebutuhan seksual mengalami hambatan untuk disalurkan. 

Dalam menjalani masa hukuman bagi mereka yang telah berkeluarga dalam 

waktu yang cukup lama, mereka akan merasa tersiksa karena tidak dapat 

menyalurkan hasrat biologisnya. Bagi orang yang belum mampu menikah tidak 

ada jalan lain baginya kecuali harus menahan dan berusaha mengendalikan nafsu 

tersebut agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan penyimpangan seksual 

seperti homoseksual, masturbasi, onani dan penyimpangan lainnya. 

Dalam Al-Qur‟an surah (Al-Israa‟ ayat 32) dijelaskan : 

                    

Artinya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Al-israa’ : 32) 
2
 

 

Kondisi tersebut akan berpengaruh pada kecenderungan keputusan sikap 

individu, karena itu merupakan tekanan besar bagi mereka yang menjalani masa 

hukuman. Warga binaan yang menjalani masa hukuman di Rutan sering 

mengalami hambatan dalam beradaptasi terhadap lingkungan penjara maupun 

                                                             
2 Department Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: Diponogoro, 2006), Hlm. 285 



 

 

dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan biologis maupun 

psikologis. 

Sebagai bentuk upaya pengendalian diri untuk menahan pemenuhan 

kebutuhan seksual didalam menjalani masa tahanan warga binaan bisa 

melakukan cara-cara agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang yaitu 

dengan melalui pendekatan keagamaan seperti sholat, puasa sunah, berolahraga, 

dzikir, dan berdo‟a kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengendalikan 

syahwatnya, serta harus mampu bersabar dalam menghadapi cobaan yang Allah 

berikan kepada kita, seperti yang kita ketahui sabar merupakan salah satu sifat 

terpuji yang disukai oleh Allah dan Rasulullah. 

Sebagaimana firman Allah didalam Al-Qur‟an surah an-Nuur : 30 yang 

berbunyi : 

                        

              

Artinya : 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

mereka perbuat".
3
 

 

 

                                                             
 3 Ibid., Hlm.353 



 

 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja merupakan suatu 

lembaga pemasyarakatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di 

daerah Baturaja Ogan Komering Ulu. Berdasarkan hasil observasi awal di 

lapangan, tidak adanya layanan yang diberikan kepada warga binaan Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja menyangkut dalam pemenuhan 

kebutuhan seks, seperti tidak memberikan masa cuti kepada warga binaan selama 

menjalani masa hukuman, dan juga tidak tersedianya akses atau tempat untuk 

menyalurkan hasrat biologis (seksual) yang dikenal dengan nama bilik asmara 

untuk warga binaan yang ingin memenuhi kebutuhan seksual. Kondisi ini tentu 

akan berefek pada sikap dari warga binaan Rutan dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan seksualnya selama menjalani masa pidana di Rutan tersebut, ketidak 

tersediaan akses ini para warga binaan dituntut untuk bisa menahan diri dan 

berusaha beradaptasi dengan keadaan yang ada. Tetapi pihak Rutan masih 

mengizinkan untuk kunjungan keluarga kepada warga binaan yang ingin 

menjenguk langsung untuk melepas rindu kepada suaminya, walaupun waktunya 

hanya sebentar dan terbatas untuk bertemu. 

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan fisiologis untuk memenuhi 

kepuasan psikis individu baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang kita 

ketahui seorang laki-laki itu sangatlah sulit untuk menahan kebutuhan seksualnya 

dibandingkan perempuan, di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja ini rata-rata dihuni oleh mayoritas laki-laki yang telah berkeluarga 

(menikah), dan juga tergolong masih muda berusia produktif, yang tentunya 



 

 

sangat sulit untuk menahan hasrat dalam memenuhi kebutuhan seksualnya di  

dalam Rutan.  

Berdasarkan uraian di atas adanya kesenjangan antara teori dan fakta 

yang seharusnya, dan itulah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut dan menjadikan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini dengan judul: 

“COPING SEKSUAL BERBASIS PESANTREN PADA WARGA BINAAN 

DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KLAS II B BATURAJA” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana Coping Pada Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi 

Tekanan Karena Tidak Dapat Menyalurkan Hasrat Seksualnya di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ? 

2. Kegiatan-Kegiatan Apa Saja Yang Dilakukan di Pesantren Dalam 

Membantu Coping Seksual Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja? 

3. Bagaimana Coping Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga Binaan di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja?  



 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk Menghindari terlalu meluasnya pembahasan dalam penelitian ini 

dan peneliti dapat mengarah pada sasaran secara efektif seperti apa yang 

diharapkan, dan agar memudahkan penelitian ini maka kiranya perlu ada 

pembatasan masalah, yakni coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan 

di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Penelitian ini 

difokuskan pada warga binaan yang telah berkeluarga dan berada pada usia 

produktif yaitu usia 23-45 tahun. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

a. Bagaimana Coping Pada Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi 

Tekanan Karena Tidak Dapat Menyalurkan Hasrat Seksualnya di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

b. Kegiatan-Kegiatan Apa Saja Yang Dilakukan di Pesantren Dalam 

Membantu Coping Seksual Pada Warga Binaan Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

c. Bagaimana Coping Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga Binaan 

di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

  



 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :  

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah cakrawala 

keilmuan, bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam 

dibidang bimbingan dan konseling Islam, psikologi, psikologi Islam, serta 

dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil perkuliahan 

dalam bidang bimbingan penyuluhan Islam, serta peneliti ini juga dapat 

menambah koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran baik segi praktisi 

dan akademisi dalam Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 

2. Penelitian ini menjadi pengalaman yang sangat berharga yang 

melatih peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah. Selanjutnya, 

penelitian ini dapat menjadi langkah awal yang memicu peneliti 

untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Untuk peneliti berikutnya yang akan mengembangkan, mengkaji, 

menganalisis dalam meneliti tentang strategi coping sehingga hasil 

penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi nantinya. 



 

 

4. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

Strata satu (S1) dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam 

meraih gelar S.Sos 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan kajian singkat tentang hasil penelitian 

terdahulu, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan penulis rencanakan disini. Dan sebagai 

hasil pengetahuan yang lebih luas, berdasarkan hasil pengecekan penelitian 

terdahulu di perpustakaan, maka diketahui belum ada yang membahas tentang 

judul dan pembahasan yang akan penulis bahas disini, akan tetapi dari segi tema 

hampir mendekati seperti beberapa penelitian berikut ini : 

1. Riza Pahlevi (9752013), melakukan penelitian yang berjudul, 

“Akselerasi Strategi Dakwah Dalam Pengendalian Libido Seksual (suatu 

tinjauan tentang reaktualisasi konselor islam)” hasil penelitian ini 

adalah hubungan antara dakwah, konseling islam, dan libido seksual 

yaitu adanya hubungan take and give didalam aspek-aspek dakwah 

dengan menggunakan pendekatan secara psikologis, (yaitu pengendalian 

libido seksual) dengan tujuan membangkitkan daya rohaniah manusia 

melalui dakwah yaitu iman dan ketakwaanya kepada Allah SWT. 

Setidaknya ada tiga strategi dan teknik dakwah dalam pengendalian 



 

 

libido seksual yaitu : strategi kejiwaan, strategi pendekatan ritual 

keagamaan, dan strategi pendidikan seks. 

2. Achmad Husin (9432803) melakukan penelitian yang berjudul, “Studi 

Tentang Homoseksual dan Pencegahannya Menurut Islam” yang 

membahas tentang konsep islam dalam upaya mencegah Homoseksual, 

Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang perlu membentengi 

dirinya dengan meningkatkan keimanan juga pembinaan kesehatan 

mental dengan diiringi menahan pandangan, nafsu syahwat, dan 

membatasi pergaulan sehingga tidak terjerumus kedalam pergaulan.  

3. Sulaiman (11521009) melakukan penelitian yang berjudul, “Bentuk-

Bentuk Penyesuaian Diri Warga Binaan Dalam Memenuhi Kebutuhan 

Seksual Di Lapas Wanita Kelas II A Palembang”. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa penyesuaian diri warga binaan Lapas wanita Kelas II 

A Palembang ini dalam memenuhi kebutuhan seksual mereka yaitu 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positiv yakni dengan 

menjadikan barang-barang milik suaminya sebagai media untuk 

menyalurkan hasrat seksual, dan juga dengan melakukan pendekatan 

keagamaan seperti sholat dan zikir untuk menahan hasrat seksual di 

dalam menjalani masa tahanan. 

4. Herlina Widya Lestari dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Departemen Kriminologi Universitas Indonesia pada tahun 

2009 dengan judul “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana 



 

 

Laki-Laki Di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat”. Alat 

analisis yang digunakan adalah teori hirearki maslow, konsep The Pains 

Imprisonment Gresham M.Sykes dan konsep Konjungan Visit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan seksual 

ditempuh menggunakan 3 cara, yaitu; upaya formal dengan cara 

memberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti 

bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga, informal dengan memberikan 

kunjungan bagi narapidana dalam rutan, pemenuhan menyimpang yaitu 

dengan memberikan fasilitas ruang kunjungan yang bisa dipergunakan 

untuk berhubungan seksual.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh L. Merotte (2012) dengan judul dengan 

judul “Sexuality In Prison: Three Investigation Methods Analysis”. Hasil 

dari penelitian dengan metode pertama menunjukkan bahwa 49% 

narapidana mengungkapkan mengalami perubahan orientasi seksual, 

10% mengalami penurunan minat seksual, terdapat 46% narapidana yang 

melakukan masturbasi, 20% melakukan masturbasi sekali setiap bulan, 

dan  tidak ada yang melaporkan pernah melakukan hubungan seksual di 

dalam penjara. Namun, diketahui 5% pernah melakukan tindakan 

homoseksual. Metode kedua menghasilkan data 80% narapidana 

menggunakan pornografi untuk menimbulkan fantasi, 25% pernah 

melakukan perilaku seksual di ruang kunjungan, dan hanya 15% 

narapidana yang tidak mengalami perubahan orientasi seksual. Metode 



 

 

ketiga menunjukkan hasil 81% narapidana mengalami perubahan 

orientasi seksual, dan 12% pernah melakukan hubungan seksual dengan 

pasangan mereka di ruang kunjungan.  

Dari berbagai penelitian di atas menitik beratkan pada masalah seksual, 

adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama meneliti tentang seksual, tetapi belum ada yang mengangkat masalah 

penelitian yang berjudul: “Coping Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga 

Binaan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Baturaja” 

  

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran berdasarkan teori-teori 

yang telah dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan coping dalam 

mengatasi masalah kebutuhan seksual. 

1. Pengertian Coping 

Coping bermakna harfiah yaitu pengatasan atau penanggulangan. 

Coping berasal dari kata “to cope with” yang berarti mengatasi atau 

menanggulangi. Strategi coping mengacu pada usaha kognitif dan perilaku 

untuk menguasai, mengurangi atau mentoleransi tuntutan internal maupun 

eksternal yang diciptakan oleh situasi yang penuh stres. 

Dalam kamus psikologi, Chaplin mengatakan bahwa strategi coping 

diartikan sebagai sembarang perbuatan, dalam mana individu melakukan 



 

 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tujuan menyelesaikan 

sesuatu (tugas atau masalah).
4
 

 

2. Teori Kebutuhan 

Abraham Maslow (1968) mengembangkan sebuah hierarki 

kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk menentukan prioritas 

kebutuhan klien. Kebutuhan tertentu dapat lebih penting daripada kebutuhan 

dasar yang lain. Hierarki Maslow disusun berdasarkan teori bahwa sesuatu 

dikatakan kebutuhan dasar yaitu: 

a. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat menimbulkan sakit  

b. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi dapat mencegah sakit  

c. Kebutuhan tersebut merupakan indikator seseorang dikatakan sehat  

d. Ada perasaan kehilangan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi  

e. Ada kepuasan jika kebutuhan tersebut terpenuhi 

Hierarki Maslow menggambarkan lima tingkat kebutuhan dasar 

manusia, yaitu; Kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan dan keselamatan, 

kebutuhan mencintai dan memiliki, kebutuhan harga diri, kebutuhan 

aktualisasi diri.
 5

 

                                                             
4 Http://Eprints.Radenfatah.Ac.Id/1321/2/BAB%201-V.Pdf Diakses Pada Tanggal 19 

Februari 2018  
5File:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Documents/Konsep%20kebutuhan%20dasar%20manusi

a%20%20oleh%20haryani.Pdf, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017 



 

 

Teori Abraham Maslow menggambarkan kebutuhan manusia sebagai 

hirearki, dan menempatkan seksualitas sebagai kebutuhan fisiologis paling 

mendasar yang harus dipenuhi untuk mencapai standar derajat kesehatan 

paling tinggi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang 

paling dasar dan harus dimiliki oleh setiap manusia.
6
 Seks seperti makan 

dan minum, adalah sesuatu yang alamiah bagi makhluk hidup, bagi 

manusia, kebutuhan instingtif tersebut tidak sekedar untuk memenuhi fungsi 

reproduksi, tetapi juga rekreasi.
7
 

Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin 

manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 

tertentu.
8
  

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat 

kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. 

Metode-metode penelitian pada umumnya memuat jenis penelitia, sumber data, 

teknik analisis data :  

 

                                                             
6 Hartono, Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm, 144 
7 Naek L. Tobing, Buku 2 Seks Masalah Dan Solusi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 

Hlm. 1  
8 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 14 



 

 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan Field Research (penelitian lapangan) 

menggunakan metode kualitatif. Menurut Herdiansyah dalam bukunya 

Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan 

proses interaksi komunikasi yang harus mendalam antara peneliti dengan 

fenomena yang diteliti.
9
 

 

2. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah warga 

binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, 

jumlah keseluruhan warga binaan di Rutan ini sebanyak 429 orang.
10

 Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel terpilih atau 

purposive sample yang mencakup responden, subyek atau elemen yang dipilih 

karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang 

tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.
11

 Di sini peneliti mengambil 5 orang 

warga binaan untuk menjadi subyek penelitian yang memiliki kriteria yakni; 

masih berusia 23-45 tahun, dan masih memiliki istri yang sah. Alasan peneliti 

                                                             
9 Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta, Selemba 

Umanika, 2010), Hlm. 9 
10 Sumber Data Rumah Tahanan Negara (RUTAN) KLAS II B Baturaja 
11 Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta, Kencana,  2012)., Hlm. 117  



 

 

mengambil sampel dengan kriteria tersebut dikarenakan pada usia itu 

seseorang masih berada pada usia produktif, hasrat seksual masih tinggi, dan 

kebanyakan orang pada usia tersebut telah berkeluarga. 

 

3.  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama 

di lapangan (yang berjumlah 5 orang warga binaan di Rumah Tahanan 

Negara Klas II B Baturaja).
12

 

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. 

Data sekunder ini untuk melengkapi data primer, dan biasanya data 

sekunder ini sangat membantu peneliti bila data primer terbatas atau 

sulit diperoleh.
13

 Data diperoleh dari Kepala Rutan, Staff, pegawai, 

ustadz pengajar pesantren di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja dan juga diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

(tersedia) antara lain : buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang 

strategi coping dan masalah seksual. 

 

 

                                                             
12 Racmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relation, Adversting, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta : 

Kencana, 2006), Hlm. 41  
13 Ibid, Hlm. 24 



 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang 

diperlukan, peneliti menggunakan teknik, yaitu : 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan sebagai alat pertama dalam 

melakukan penelitian ini, Menurut Burhan Bungin, “wawancara 

mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara”.
14

 Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan yang 

telah dibuat oleh penulis sebagai panduan (interview guide). Dan kedua, 

wawancara tidak terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang muncul serta spontan dan merupakan perkembangan dari daftar 

pertanyaan yang ada, sifatnya informal. Adapun wawancara ini akan 

dilakukan kepada warga binaan, tenaga kerja atau staff, ustadz pengajar 

pesantren dan juga kepala Rutan mengenai coping seksual berbasis 

pesantren  pada Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja. 

 

                                                             
14 H.M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2007), Hlm. 111 



 

 

b. Observasi 

Metode Observasi digunakan sebagai alat kedua dalam melakukan 

penelitian ini, Menurut Suharsimi Arikunto, dalam bukunya Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, observasi adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

pencatatan serta sistematis.
15

 Observasi dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan terhadap prilaku warga binaan dalam Coping Seksual 

Berbasis Pesantren Pada Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja. 

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi digunakan sebagai alat ketiga dalam 

melakukan penelitian ini, Menurut Bungin, teknik dokumentasi adalah 

salah satu metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian 

sosial untuk menelusuri data historis. Penggalian sumber data lewat studi 

dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Bahkan 

menurut Guba & Lincoln (2005) tingkat Kredibilitas  suatu hasil 

penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan 

pemanfaatan dokumen yang ada berdasarkan berbagai pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang 

                                                             
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), Hlm. 272 



 

 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, 

gambar (foto) dan karya-karya monumental yang semuanya itu 

memberikan informasi bagi proses penelitian.
16

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Imam Gunawan menyatakan bahwa analisis data adalah pencarian atau 

pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari 

sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan 

hubungan antar keseluruhannya, semua analisis data kualitatif akan mencakup 

penelusuran data melalui catatan-catatan (Pengamatan Lapangan) untuk 

menemukan pola budaya yang dikaji oleh peneliti.
17

 Sementara analisis data 

penelitian ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman (2009) yaitu 

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif sebagai berikut: 

a. Data reduction (Reduksi Data) merupakan kegiatan merangkum dan 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data, untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah 

                                                             
16 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), Hlm. 177-178 
17 Ibid., Hlm. 210 



 

 

ditetapkan yaitu meliputi kegiatan/ Coping Seksual Berbasis Pesantren 

Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja. 

b. Data display (Penyajian Data) adalah mendisplaykan data, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan 

hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Mendisplaykan data , maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data 

berkaitan dengan Coping Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga 

Binaan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. 

c. Conclusion Drawing (Verifikasi) adalah penarikan kesimpulan data 

dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, sehingga peneliti 

dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul Coping 



 

 

Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini 

agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, 

untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti penulisan skipsi ini. Maka 

penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Bab ini dipaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan topik 

pembahasan yang meliputi sebagai berikut : pengertian coping, teori kebutuhan, 

teori seksual, dan pesantren yaitu penjelasan seperti definisi, unsur-unsur coping, 

bentuk-bentuk coping, dan faktor-faktor yang mempengaruhi coping. 

 

 



 

 

BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan wilayah penelitian meliputi: sejarah, letak 

geografis, visi dan misi, keadaan struktur organisasi, fasilitas, keadaan tenaga 

kerja yang bekerja di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, 

jumlah warga binaan, tata tertib dan kegiatan warga binaan. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan bagaimana coping pada warga binaan dalam 

upaya mengatasi tekanan karena tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya, 

kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di pesantren dalam membantu coping 

seksual, dan bagaimana coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran, 

yang akan menguraikan sebagai jawaban permasalahan yang diungkapkan 

berdasarkan hasil penelitian, kemudian selanjutnya daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 

 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Coping 

1. Pengertian Coping 

Menurut Aldwin dan Revenson, strategi coping merupakan suatu cara 

atau metode yang dilakukan tiap individu untuk megatasi dan mengendalikan 

situasi atau masalah yang dialami dan dipandang sebagai hambatan,tantangan 

yang bersifat menyakitkan, serta ancaman yang bersifat merugikan. 

Sedangkan Rasmun mengatakan bahwa coping adalah dimana 

seseorang yang mengalami stres atau ketegangan psikologi dalam menghadapi 

masalah kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan pribadi maupun 

dukungan dari lingkungan, agar dapat mengurangi stres yang di hadapinya. 

Dengan kata lain, coping adalah proses yang dilalui oleh individu terhadap 

situasi yang mengancam dirinya baik fisik maupun psikologi. 

Sementara itu Neil R. Carlson berpendapat strategi coping adalah 

rencana yang mudah dari suatu perbatan yang dapat kita ikuti, semua rencana 

itu dapat digunakan sebagai antisipasi ketika menjumpai situasi yang 

menimbulkan stres atau sebagai respon terhadap stres yang sedang terjadi, dan 

efektif dalam mengurangi level stres yang kita alami.
 
 

Lazarus dan Folkman mengatakan bahwa coping merupakan suatu 

proses dimana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara 



 

 

tuntutan-tuntutan dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam 

menghadapi  situasi stress full (situasi penuh tekanan).
 18

 

Berdasarkan sejumlah pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa coping adalah suatu usaha yang 

dilakukan seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan, baik usaha 

dalam bentuk positif maupun negatif yang bertujuan untuk menghilangkan 

atau mengurangi ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh masalah internal 

maupun eksternal. 

  

2. Unsur-Unsur Coping 

Coping dan stres memang saling berhubungan, seperti yang 

dikemukakan oleh Taylor yaitu, coping merupakan pengendali dari stres. 

Coping dapat dibagi menjadi tiga unsur, yaitu : 

a) Coping Respond 

Adalah perilaku kognitif atau fisik yang terjadi sebagai respon 

terhadap stressor yang dipersepsikan atau diarahkan untuk mengubah 

kejadian yang menyebabkan stres. 
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b) Coping Goal 

Adalah tujuan yang ingin dicapai untuk menghilangkan atau 

mengurangi tingkat suatu stressor dan dapat mengubah suatu stressor. 

c) Coping Out Come 

Adalah konsekuensi langsung dari respon coping, baik itu yang 

positif maupun negatif. 

Berdasarkan hal itu, pada saat individu mengalami stres, maka 

individu tersebut akan melakukan perilaku coping. Hal ini disebabkan 

oleh timbulnya perasaan yang tidak menyenangkan, akibat tujuan yang 

ingin dicapai, yaitu menghilangkan atau mengurangi stres yang dirasakan 

oleh individu untuk mengubah stressor. 

 

3. Bentuk-Bentuk Coping 

Coping bukan sekedar pertanyaan untuk mengetahui apa yang 

dilakukan pada saat stres tetapi lebih mengimplikasikan sebuah penggunaan 

keterampilan kognitif, sosial dan behavioral secara fleksibel untuk mengatasi 

situasi-situasi yang mengambang, sulit diprediksikan atau yang penuh 

tekanan.
 

Fungsi utama coping adalah mengatur emosi yang menekan dan 

mengubah hubungan yang bermasalah antara individu dan lingkungan yang 

menimbulkan tekanan. Berdasarkan fungsi ini Lazarus membagi coping dalam 

3 kategori besar yaitu sebagai berikut :
 



 

 

a) Problem Focused Coping (coping berfokus pada masalah) 

Coping berfokus pada masalah adalah upaya untuk mengatasi stres 

langsung pada sumber stres, baik dengan mengubah masalah yang 

dihadapi, ,mempertahankan tingkah laku ataupun mengubah kondisi 

lingkungan. Cooper membagi dalam dua bentuk, yaitu tingkah laku dan 

kognitif. Pada coping berfokus pada masalah, bentuk tingkah lakunya 

berupa upaya untuk mengontrol situasi yang tidak menyenangkan dan 

memecahkan permasalahan. Sementara bentuk kognitif dari jenis coping 

ini adalah upaya yang ditujukan untuk mengubah cara untuk 

mempersepsikan dan menginterprestasi situasi, misalnya mengevaluasi 

ulang situasi atau menyusun kembali penilaian situasi. Strategi coping 

berfokus pada masalah ini muncul apabila individu merasa bahwa sesuatu 

yang konstruktif bisa dilakukan untuk mengatasi stres. 

Lazarus, dkk. membagi problem focused coping ke dalam 5 aspek, 

yaitu: 

1) Active Coping (keaktifan diri)  

Merupakan sebuah proses mengambil langkah aktif untuk 

menghapus atau menghindari stressor, atau untuk memperbaiki 

dampak dari stressor itu sendiri. 

2) Planning (perencanaan) 

Merupakan proses berpikir tentang bagaimana cara untuk 

menghadapi stressor. Individu yang melakukan perencanaan akan 



 

 

merencanakan strategi mengenai langkah apa yang harus diambil dan 

memikirkan cara terbaik untuk menghadapi masalah. 

3) Suppression of Competing Activities 

Individu yang menggunakan suppression of competing activities 

akan menekankan aktivitasnya pada penyelesaian masalah dan 

mengesampingkan urusan lain agar dapat berkonsentrasi dalam 

menghadapi stressor. 

4) Restraint Coping (kontrol diri) 

Individu yang menggunakan restraint coping akan menunggu 

saat yang tepat untuk bertindak dan tidak bertindak terlalu terburu-

buru. 

5) Seeking of Instrumental Social Support (mencari dukungan sosial 

bersifat instrumental) 

Individu yang menggunakan seeking of instrumental social 

support akan berupaya untuk mencari saran, bantuan, dan informasi 

dari orang- orang disekitarnya. 

b) Emotion Focused Coping (coping berfokus pada emosi) 

Jenis coping ini bertujuan untuk meredakan atau mengatur tekanan 

emosional atau mengurangi emosi negatif yang ditimbulkan oleh situasi. 

Bentuk tingkah laku dari jenis coping ini misalnya berupaya untuk 

mencari dukungan sosial atau tambahan informasi. Sementara bentuk 



 

 

kognitifnya adalah berupaya mengatasi emosi yang timbul pada tingkat 

kognitif. 

Adapun aspek-aspek emotion focused coping ini antara lain: 

1) Seeking of Emotional Social Support 

Dimana individu yang menggunakan Seeking Of Emotional 

Social Support akan berupaya untuk mendapatkan dukungan moral, 

simpati, dan pemahaman dari orang-orang disekitarnya. 

2) Positive Reinterpretation 

Merupakan sebuah proses mengambil hikmah atau nilai positif 

dari apa yang telah terjadi. Coping ini bertujuan untuk mengelola 

tekanan emosi dari pada berupaya untuk menghadapi stressor itu 

sendiri. 

3) Acceptance 

Dimana individu yang melakukan Acceptance akan menerima 

situasi atau keadaan dari apa yang  terjadi. 

4) Denial 

Individu yang melakukan Denial akan menolak untuk percaya 

bahwa stressor itu nyata dan bertindak seolah-olah stresor tersebut 

tidak ada. 

5) Turning to Religion 

Individu akan beralih ke Agama ketika berada dalam situasi yang 

penuh dengan tekanan. Agama dapat berfungsi sebagai dukungan 



 

 

emosional, menjadi sarana untuk reinterpretasi positif, maupun 

sebagai upaya untuk menghadapi stressor itu sendiri. Individu yang 

beralih pada Agama akan mengembalikan semua permasalahan pada 

Agama dan keyakinan yang dianut. 

c) Maladaptive Coping 

Mc Crae dan Costa memandang jenis coping ini adalah tidak 

efektif. Adapun jenis-jenis coping yang termasuk maladaptive coping 

adalah sebagai berikut: 

1) Focusing On And Venting of Emotion 

Yaitu kecenderungan untuk memusatkan diri pada stres yang 

bersifat negatif, kekesalan atau perasaan-perasaan yang dialami oleh 

individu dan mengungkapkan kekesalan serta perasaan tersebut. 

Coping ini dapat berfungsi baik bila waktu yang diperlukan untuk 

melakukan coping ini tidak terlalu lama periodenya. Bila berlarut-

larut akan menghambat individu tersebut untuk melakukan coping 

yang adaptif. 

2) Behavioral Disengagement, yaitu keadaan dimana individu 

mengurangi usahanya untuk mengatasi situasi stres, sampai pada 

situasi dimana mereka menyerah untuk mencapai tujuan yang ada 

karena potensi mereka selalu terhalang oleh sumber stres tersebut. 

Fenomena helplessness, dimana individu merasa tidak berdaya 

mengatasi situasi stres yang ada. 



 

 

3) Mental Disengagement, yaitu suatu usaha untuk melupakan 

sementara waktu masalah yang sedang dihadapi, dengan 

melakukan berbagai aktivitas alternatif, seperti : menonton televisi, 

tidur, berkhayal dan sebagainya. Coping ini kurang adaptif karena 

dapat menghambat individu untuk mengatasi masalah yang ada. 

 

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Coping 

Menurut pendapat Mc Crae, perilaku menghadapi tekanan adalah suatu 

proses yang dinamis ketika individu bebas menentukan bentuk perilaku yang 

sesuai dengan keadaan diri dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. 

Hal ini memberikan pengertian bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

sehingga individu menentukan bentuk perilaku tertentu. Faktor-faktor tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepribadian 

Carver, dkk. membagi karakteristik kepribadian manusia 

berdasarkan tipenya. Tipe A dengan ciri-ciri ambisius, kritis terhadap diri 

sendiri, tidak sabaran, melakukan pekerjaan yang berbeda dalam waktu 

yang sama, mudah marah, dan agresif, akan cenderung menggunakan 

strategi coping yang berorientasi pada emosi (emotional focused coping). 

Sebaliknya seseorang dalam kepribadian tipe B, dengan ciri-ciri suka 

rileks, tidak terburu-buru, tidak terpancing untuk marah, berbicara dan 

bersikap dengan tenang, serta lebih suka untuk memperluas pengalaman 



 

 

hidup, cenderung menggunakan strategi coping yang berorientasi pada 

masalah (Problem Focused Coping). 

b. Jenis Kelamin 

Menurut penelitian yang dilakukan Folkman dan Lazarus 

ditemukan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan 

kedua bentuk coping yaitu emotional focused coping dan problem focused 

coping. Namun menurut pendapat Billings dan Moos, wanita lebih 

cenderung berorientasi pada emosi sedangkan pria lebih berorientasi pada 

tugas dalam mengatasi masalah, sehingga wanita diprediksi akan lebih 

sering menggunakan emotional focused coping. 

c. Tingkat Pendidikan 

Menurut Folkman dan Lazarus dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa subjek dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

menggunakan problem focused coping dalam mengatasi masalah mereka. 

Menurut Menaghan dalam Mc Crae, seseorang dengan tingkat pendidikan 

yang semakin tinggi akan semakin tinggi pula kompleksitas kognitifnya, 

demikian pula sebaliknya. Hal ini memiliki efek besar terhadap sikap, 

konsepsi cara berpikir dan tingkah laku individu yang selanjutnya 

berpengaruh terhadap strategi coping. 

d. Konteks Lingkungan dan Sumber Individualnya 

Menurut Folkman dan Lazarus, sumber-sumber individu seseorang 

yaitu pengalaman, persepsi, kemampuan intelektual, kesehatan, 



 

 

kepribadian, pendidikan, dan situasi yang dihadapi sangat menentukan 

proses penerimaan suatu stimulus yang kemudian dapat dirasakan sebagai 

tekanan dan ancaman. 

e. Status Sosial Ekonomi 

Menurut Westbrook, seseorang dengan status sosial ekonomi 

rendah akan menampilkan coping yang kurang aktif, kurang realistis, dan 

lebih fatal atau menampilkan respon menolak, dibandingkan dengan 

seseorang yang status ekonominya lebih tinggi. 

f. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan salah satu pengubah tekanan. Menurut 

Pramadi dan Lasmono dukungan sosial terdiri atas informasi atau nasihat 

verbal atau nonverbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh 

keakraban sosial atau didapat karena kehadiran mereka dan mempunyai 

manfaat emosional atau efek perilaku bagi individu. Lebih lanjut Pramadi 

dan Lasmono mengatakan jenis dukungan ini meliputi: dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan informatif. Sebagai 

makhluk sosial, individu tidak bisa lepas dari orang- orang yang berada 

disekitarnya. Dukungan sosial yang tinggi akan menimbulkan strategi 

coping sedangkan tidak ada atau rendahnya dukungan sosial yang diterima 

tidak akan menimbulkan strategi coping.
 19
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Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi coping adalah faktor fisik, psikologis, 

kepribadian, jenis kelamin, tingkat pendidikan, konteks lingkungan dan 

sumber individual, status sosial ekonomi atau materi, dukungan sosial, 

serta spiritual. 

 

B. Kebutuhan 

1. Pengertian Kebutuhan 

Setiap manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk 

mempertahankan eksistensi hidupnya sehingga timbul dorongan dan usaha 

untuk memenuhinya. Apabila kebutuhan-kebutuhan hidup itu terhalang maka 

timbul ketegangan-ketegangan dan konflik batin yang memicu gangguan 

mental jika berlangsung terus menerus.
20

 

Konseli sebagai individu memiliki kebutuhan dasar, seperti kebutuhan 

untuk mempertahankan hidup (eksistensi) dan mengembangkan diri. Intensitas 

kebutuhan setiap konseli berbeda-beda, sehingga menimbulkan keunikan dan 

hal ini harus diperhatikan oleh konselor dalam pelayanan konseling.
21

 

“Kebutuhan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, sehingga apabila kebutuhan tidak dapat terpenuhi maka timbul 

ketegangan-ketegangan dan konflik batin yang memicu gangguan mental” 
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2. Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow 

Menurut Abraham Maslow dalam teorinya hierarki kebutuhan (Ineeds 

hierarchy theory) yang dikutip  Greenberg dan Baron (1997), setiap individu 

memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yaitu : 

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

Yaitu merupakan kebutuhan biologis atau kebutuhan jasmaniah 

yaitu kebutuhan konseli yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. 

b. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs) 

Yaitu merupakan kebutuhan konseli yang menyangkut rasa tentram, 

adanya jaminan dan perlindungan dari segala macam ancaman, baik fisik, 

sosial maupun psikologis. 

c. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

Yaitu merupakan kebutuhan konseli akan perasaan diterima oleh 

orang lain, kebutuhan dihormati, kebutuhan ikut serta atau berpartisipasi 

dalam berbagai aktivitas sosial seperti mengikuti kursus, pelatihan, 

pendidikan, organisasi, serta kebutuhan berprestasi. 

d. Kebutuhan Harga Diri (Esteem Needs) 

Yaitu merupakan kebutuhan konseli yang menyangkut tentang 

harga dirinya sendiri seperti kebutuhan mendapatkan respek dari orang 

lain, memperoleh kepercayaan diri, dan penghargaan diri. 

  



 

 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self- Actualization Needs) 

Yaitu merupakan kebutuhan konseli ingin berbuat lebih baik yaitu 

kebutuhan untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu 

yang lebih baik bila dibandingkan dengan orang lain.
22

 

 

3. Macam-Macam Kebutuhan 

Kebutuhan manusia berdasarkan pembagian yang dikemukakan oleh J. 

P. Guilford sebagai berikut : 

a. Homestatis 

Yaitu kebutuhan yang dituntut tubuh dalam proses penyesuaian diri 

dengan lingkungan. Dengan adanya pertimbangan ini, maka tubuh akan 

tetap berada dalam keadaan mantap, stabil dan harmonis. Kebutuhan ini 

meliputi kebutuhan tubuh akan zat, protein, air, garam, mineral, vitamin, 

oksigen, dan lainnya. 

b. Regulasi Temperatur 

Yaitu penyesuaian tubuh dalam usaha mengatasi kebutuhan akan 

perubahan temperatur badan. Pusat pengaturannya berada di bagian otak 

yang disebut hypotalmus. Gangguan regulasi temperatur akan 

menyebabkan tubuh mengalami gangguan. 
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c. Tidur  

Yaitu merupakan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi agar 

terhindar dari gejala halusinasi. 

d. Lapar 

Yaitu kebutuhan biologis yang harus dipenuhi untuk 

membangkitkan energi tubuh sebagai organis. Lapar akan menyebabkan 

gangguan pada fisik maupun mental. 

e. Seks 

Yaitu kebutuhan yang timbul dari dorongan mempertahankan jenis. 

Sigmund Freud menganggap kebutuhan ini sebagai kebutuhan vital pada 

manusia, terutama pada masa remaja, kebutuhan ini demikian 

menonjolnya sehingga sering mendatangkan pengaruh-pengaruh negatif. 

Tidak terpenuhinya kebutuhan seks ini akan mendatangkan gangguan-

gangguan kejiwaan dalam bentuk prilaku seksual yang menyimpang.
23

 

 

4. Dampak Tidak Terpenuhinya Kebutuhan  

a. Frustasi 

Frustasi merupakan pernyataan sikap seseorang akibat adanya 

hambatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau adanya sesuatu 
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yang menghalangi keinginannya.
24

 Ada berbagai sikap yang ditujukkan 

oleh seseorang bila menghadapi rasa frustasi, orang yang sehat mentalnya 

dapat menerima rasa frustasi itu untuk sementara, sambil menunggu 

kesempatan yang memungkinkan untuk mencapai keinginanya. 

Sebaliknya ada orang yang tidak mampu menghadapi rasa frustasi itu 

dengan cara yang tidak wajar. Ia berusaha mengatasinya dengan caranya 

sendiri, tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya (misalnya, dengan 

kekerasan). Terkadang ia mencari kepuasan dalam hayalan (lamunan). 

Orang yang memiliki sikap tersebut akan merasa tertekan bila ia tidak 

mampu memenuhi keinginannya, sehingga akan mengakibatkan gangguan 

jiwa atau penyakit jiwa . 

Kepercayaan pada diri sendiri itu ditentukan oleh pengalaman-

pengalaman yang dilalui seseorang sejak kecil. Bila ia mengalami hal-hal 

yang menggembirakan ada kemungkinan ia akan mengalami kegembiraan 

pada masa-masa selanjutnya. Sebaiknya bila ia senantiasa mengalami 

kegagalan dan situasi yang mengecewakan maka pada masa selanjutnya 

kepercayaan pada dirinya akan berkurang dan akan mengakibatkan 

kegagalan-kegagalan. Orang yang percaya kepada dirinya dapat mengatasi 

rasa frustasinya, bahkan ia tidak merasa frustasi terhadap masalah yang 

dipandangnya hanya masalah ringan saja. Sebaliknya orang kurang 

percaya pada dirinya menjadi sangat peka terhadap situasi yang menekan 
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meskipun hanya masalah ringan. Ia merasa setiap tekanan merupakan 

ancaman terhadap dirinya. 

Kepercayaan terhadap lingkungan dimana ia hidup turut 

mempengaruhi seseorang dalam menanggapi masalah yang ada. Apabila 

suatu lingkungan dapat menjamin tercapainya keinginan-keinginannya, 

maka akan timbulah kepercayaan terhadap lingkungan tersebut. 

sebaliknya, bila faktor-faktor lingkungan sering menghambat dan 

menekan keinginan seseorang, maka kepercayaan terhadap lingkungan 

tersebut akan berkurang dan ia merasa bahwa lingkungannya tidak 

memberi kepuasan bahkan sangat mengecewakan, akibatnya ia bisa saja 

melakukan tindakan yang menentang aturan yang ada di lingkungan 

tersebut. 

b. Konflik 

Apabila dalam diri seseorang terdapat dua dorongan atau lebih yang 

saling bertentangan dan tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang 

bersamaan dapat menyebabkan adanya konflik jiwa pada seseorang. 

Konflik jiwa dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu : 

1) Pertentangan antara dua hal yang diinginkan tetapi tidak mungkin 

diambil keduanya. Masing-masing diantara kedua pilihan itu 

memiliki segi-segi yang menguntungkan. Namun, bila telah 

ditentukan salah satu diantaranya maka pertentangan ini akan bisa 

diatasi dan tidak menimbulkan konflik. 



 

 

2) Pertentangan antara dua hal yang berbeda yang salah satu 

diantaranya sangat diharapkan, sementara satu lainnya ingin 

dihindari. Konflik ini terjadi apabila ada dua macam keinginan 

yang saling bertentangan atau saling menghalangi. Jika keadaanya 

demikian maka kita harus menentukan salah satunya dengan 

mengorbankan hal lainnya. 

3) Pertentangan antara dua hal yang tidak diinginkan, yaitu sama-

sama tidak disenangi jika salah satu dihindari maka harus 

menghadapi yang lainnya, yang juga tidak diinginkan. 

c. Kecemasan 

Kecemasan adalah luapan berbagai emosi yang menjadi satu. 

Kecemasan ini terjadi ketika seseorang menghadapi sesuatu yang menekan 

perasaan dan menyebabkan pertentangan batin di dalam dirinya.
25

  

Dalam kecemasan terdapat segi yang disadari seperti rasa takut, 

terkejut, tidak berdaya, rasa berdosa/ bersalah, terancam, dan sebagainya 

dan ada juga, terjadi diluar kesadaran yang tidak bisa dihindari. 

Berbagai hal yang menyebabkan timbulnya perasaan cemas 

diantaranya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, kurangnya 

kepercayaan diri karena pengaruh pendidikan semasa kecil, atau tidak 

tercapainya sesuatu yang diinginkan, dengan demikian, cemas disini 
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timbul karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, 

orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

 

C. Seksual 

1. Pengertian Seksual 

Seks (jenis kelamin) harus dibedakan dengan gender. Pengertian jenis 

kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia 

yang ditentukan secara biologis yang melekat dengan sendirinya tidak dapat 

dipertukarkan. Dari segi fisik dapat dibedakan alat-alat tubuh antara 

perempuan dan laki-laki. Misalnya perempuan mempunyai alat-alat 

reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan. Secara permanen 

tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai 

ketentuan tuhan atau kodrat.  

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis 

perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya, alat-alat tersebut secara biologis 

tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada perempuan 

dan laki-laki. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau 

persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan 

pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis.  Gender dalam segala 

aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan 



 

 

laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari 

pada laki-laki.
26

  

Jika diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, seksualitas adalah 

bagaimana orang merasakan dan mengekspresikan sifat dasar dan ciri-ciri 

seksualnya yang khusus. Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan 

yang timbul dari dorongan nafsu untuk mencapai kepuasan jasmani dan 

kepuasan batin juga dapat timbul dari dorongan mempertahankan keturunan. 

Menurut Sigmund Freud, bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan 

vital pada manusia, jika tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mendatangkan 

gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal.
 27

 

Dari berbagai definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 

seksual ini adalah suatu kebutuhan dasar pada manusia yang timbul dari 

dorongan nafsu untuk mencapai kepuasan, dan apabila tidak terpenuhi maka 

dapat mendatangkan gangguan kejiwaan. 

 

2. Seks Dalam Islam 

Dengan menelaah Al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi SAW, kita dapat 

menemukan beberapa ayat dan hadis tentang penciptaan kehidupan manusia, 
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kebersihan dan kesucian, interaksi antara suami-istri. Hal-hal berikut penting 

untuk di perhatikan : 

a. Dalam Islam, seks selalu dipandang secara serius dan seharusnya tetap 

demikian. Seks bukanlah sarana untuk bersenang-senang belaka. 

b. Dalam Islam, seks tidak pernah dibahas khusus untuk kesenangan 

belaka. Seks selalu berkaitan dengan kehidupan perkawinan dan 

kehidupan keluarga, dengan demikian, seks dalam hubungan 

perkawinan merupakan ibadah yang mendapat pahala. Di luar 

hubungan perkawinan, seks merupakan dosa yang dikenai hukuman. 

c. Seks merupakan hubungan khusus diantara suami-suami. Apa yang 

terjadi dalam hubungan itu merupakan rahasia dan tidak seharusnya 

dibocorkan kepada pihak-pihak lain. 

d. Aturan-aturan islam mengenai seks tidak tunduk pada perubahan 

(yang dibuat) oleh kelompok-kelompok berpengaruh atau oleh 

perubahan dalam kehidupan sosial. 

e. Seperti ajaran Islam, pengetahuan seputar ayat-ayat dan hadis-hadis 

tentang permasalahan seks tidak ada spesifikasi menyangkut usia dan 

tidak dimaksudkan untuk memulainya (memulai mempelajarinya) 

pada usia tertentu. Ketika seorang Muslim mempelajari Al-Qur‟an dan 



 

 

Sunnah, ia akan menemukan ajaran-ajaran/ permasalahan-

permasalahan ini.
28

 

Allah SWT telah menciptakan manusia dan dia maha mengetahui 

berbagai syahwat yang merupakan rangkaian fitrah manusia, diantara syahwat 

atau keinginan yang kuat ialah kecintaan kepada lawan jenis, yakni dorongan 

seksual.
29

 

Sebagaimana ditegaskan didalam Al-Qur‟an surah Ali-imran ayat 14 

sebagai berikut : 

                  

                 

                   

    

 

Artinya : 

 

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga).”
30
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Dan juga telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah Ar-Ruum: 21 sebagai 

berikut : 

                      

                       

Artinya : 

 

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.”
31

 

 

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui 

perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk beribadah 

kepada Allah SWT. 

 

3. Bentuk- Bentuk Pengendalian Hasrat Seksual Dalam Islam 

Di dalam ajaran agama islam ada beberapa bentuk-bentuk 

pengendalian yang mempunyai sifat dan sebagai suatu strategi dalam 

mengendalikan hasrat seksual. Yang sudah jelas seperti, berpuasa, sholat, 

dzikir, sabar dan mampu mengendalikan diri di dalam menghadapi musibah. 
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a. Shalat Sebagai Pengendalian Hasrat Seksual 

Orang yang sholat dengan khusyuk dan sempurna dapat mencegah 

dari perbuatan yang keji dan mungkar dan menuntunnya kepada kebaikan. 

Apabila seseorang telah melakukan perilaku kemaksiatan, kemudian dia 

berdiri, bersuci, dan melaksanakan shalat karena Allah semata, kemudian 

memohon ampunan kepada-Nya, maka Allah mengampuni perilaku 

kemaksiatan orang tersebut.
32

 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa para penderita yang senantiasa 

memelihara shalatnya, memiliki rata-rata kesembuhan yang lebih tinggi. 

Hal ini disebabkan karena hati mereka terisi dengan keimanan, optimisme, 

kenyamanan psikologis dan spiritual, serta ketenangan pikiran yang 

semuanya itu mampu mengaktifkan sistem kekebalan dan meningkatkan 

daya tahan tubuh.
33

 

Sebagaimana ditegaskan didalam Al-Qur‟an surah Ali-imran ayat 

14 sebagai berikut : 
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Artinya: 

 

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji 

dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih 

besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
34

 

 

Shalat dalam islam memiliki kedudukan yang teramat penting, 

selain karena shalat adalah perintah Allah dan amalan yang pertama kali 

akan ditanyakan di hari kiamat, shalat juga merupakan tolok ukur baik dan 

tidaknya amal dan perbuatan seseorang. Artinya jika shalat seseorang baik 

maka ia termasuk golongan orang yang sebaliknya, jika shalat seseorang 

jelek maka ia termasuk dalam golongan orang yang jelek amal 

perbuatannya, ia tergolong orang merugi dan akan mendapatkan celaka di 

dunia dan juga di akhirat. 

Rasulullah bersabda : 

“Amal seseorang hamba pertama kali dihisab (ditimbang) pada 

hari kiamat adalah shalat, jika shalatnya baik maka baiklah seluruh amal 

perbuatannya, dan jika buruk shalatnya, maka buruklah seluruh amal 

perbuatannya. (HR. Tabrani)”
35

 

b. Puasa Sebagai Pengendalian Hasrat Seksual 

Pengertian Puasa dalam islam. Puasa ialah suatu bentuk ibadah 

dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan seks dan hal-hal lain 

                                                             
34 Department Agama RI, Op.Cit., Hlm. 401  
35 Samsul Munir Amin, Haryanto Al-Fandi, Etika Beribadah, (Jakarta : Amzah, 2011)., Hlm. 

26 



 

 

yang berarti dengan itu, dari sejak fajar sampai magrib, dengan niat 

mencari ridha Allah SWT.
36

 

Puasa mempunyai banyak faedah bagi rohani dan jasmani kita, 

antara lain: 

1) Puasa adalah ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah. 

Tiada balasan bagi orang yang mengerjakan puasa kecuali pahala 

yang melimpah baginya. 

2) Berpuasa juga merupakan sarana untuk melatih diri dalam 

menghadapi berbagai masalah seperti jihad nafsi, melawan 

gangguan setan, dan bersabar atas malapetaka yang menimpa. 

3) Puasa menahan diri dari gemerlap-Nya surga duniawi, 

mengajarkan sifat sabar dalam menghadapi segala sesuatu, 

mengarahkan cara berpikir sehat, serta menajamkan pikiran 

(cerdas) karena berpuasa secara otomatis mengistirahatkan 

aktivitas anggota tubuh.
37

 

c. Bersabar Sebagai Pengendalian Hasrat Seksual 

Bersabar merupakan salah satu hal yang menyelamatkan diri 

seorang muslim. Bersabar atas segala musibah, yang datangnya dari Allah 

dan bersyukur atas segala kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita, 

serta berzuhud kepada dunia yang kerap melalaikan manusia mengingat 
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kepada Allah. Adapun sifat sabar itu mempunyai keutamaan-keutamaan 

yang besar. Hajat manusia kepada sifat sabar itu amat kelihatan sekali 

dalam segala kondisinya. Sebab itu seorang muslim sangat berhajad dan 

perlu kepada sifat sabar, terutama sekali ketika menghadapi balak dan 

bencana, kesusahan, kesukaran, dan segala macam kegagalan.
38

 

Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah : 155 

yang berbunyi : 

                    

             

Artinya: 

 

 “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 

dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”
39

 

 

d. Dzikir Sebagai Pengendalian Hasrat Seksual 

Dzikir secara etimologi berasal dari kata bahasa arab dzakara, 

artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, 

mengenal atau mengerti. Sedangkan dalam pengertian terminologi dzikir 

sering dimaknai sebagai suatu amal ucapan atau amal qauliyah melalui 

bacaan-bacaan tertentu untuk mengingat Allah.  
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Menurut imam Izzudin ibn Abdussalam : “bahwa banyaknya hadis-

hadis tentang dzikir dapat disamakan dengan kata “perintah” sebab segala 

perbuatan yang dipuji dan yang dijanjikan akan mendapatkan kebaikan 

dunia dan akhirat maka hal itu berarti perintah”.
40

 

Sebagaimana dijelaskan di Al-Qur‟an surah Al-Ahzab: 41 : 

                    

Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.”
41

 

 

Dzikrullah (Ingat Akan Allah) tidak hanya dilakukan disaat-saat 

menjalankan ritual keagamaan saja, akan tetapi lebih dari itu diharuskan 

ingat pada Allah dalam segala hal, diakui atau tidak dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari dipandang tidak baik bila sampai bersikap lupa 

kepada Allah karena bagaimanapun juga Allah-lah yang menciptakan 

aktivitas tersebut dan hanya dengan kehendak Allah-lah kita dapat 

mampu menjalankan Aktivitas tersebut mulai awal hingga akhir.  

Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, pikiran tidak dangkal, 

hati tidak sempit, selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal 

terjadi nanti, tidak terlalu gembira bila mendapat nikmat dan tidak 
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teerlalu kecewa bila mendapat derita, dalam jiwanya bisa 

menggembirakan segala yang terjadi pada dirinya adalah keputusan Allah 

SWT.
42

 

e. Mampu Mengendalikan Diri 

Yang wajib dijaga adalah iman, yang merupakan anugerah Allah 

kepada setiap mukmin dalam hatinya. Iman yang kokoh terhujam kedalam 

hati berfungsi sebagai benteng yang efektif sekali dalam menangkal setiap 

gangguan yang datang, baik dari dalam (internal) maupun dari luar 

(eksternal). Yang termasuk faktor gangguan internal adalah nafsu manusia 

itu sendiri yang sering menggagahi hatinya untuk melakukan deviasi 

(penyimpangan) dari jalan Allah.
43

  

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an surah an-Nuur : 30 

yang berbunyi : 

                      

                

Artinya : 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 
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 43 Rif‟at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani, (Jakarta: Amzah, 2014)., Hlm. 206-207 



 

 

demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang mereka perbuat".
44

 

 

 

D. Penyimpangan Seksual  

1. Penyimpangan- Penyimpangan Seksual Pada Orang Dewasa 

Ada beberapa penyimpangan seksual yang sekarang menjadi trend, 

yang tentunya sangat mengganggu ketenangan kita bermasyarakat. 

Penyimpangan itu adalah:  

a. Pedofilia 

Kepuasan seksual dapat dicapai pada objek anak-anak disebabkan  

kelainan mental. Anak-anak adalah tempat pemuas nafsu seks orang-

orang ini. Kasus seperti ini pada era sekarang semakin meningkat, dan 

kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa mencegah kejadian ini, karena 

merupakan kasus kelainan mental. 

b. Eksibisionisme 

Pada keadaan ini, kepuasan seksual seseorang dicapai dengan 

mempertontonkan alat kelamin di depan umum. Keadaan ini pun 

merupakan kelainan mental yang harus dilakukan perawatan. 

c. Fetisisme 

Kepuasan seksual dapat dicapai dengan menggunakan benda seks 

seperti sepatu hak tinggi, pakaian dalam, stoking atau lain-lain 

disebabkan karena eksperimen seksual dan bedah pergantian kelamin. 
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d. Transvestisme 

Kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan pakaian lawan 

jenis dan melakukan peran seks yang berlawanan misalnya pria yang 

senang menggunakan pakaian dalam wanita. 

e. Transeksualisme 

Bentuk penyimpangan seksulitas ditandai dengan perasaan tidak 

senang terhadap alat kelaminnya sendiri, adanya keinginan untuk berganti 

kelamin. 

f. Voyerisme atau Skopofilia 

Kepuasan seksual dicapai dengan melihat alat kelamin orang lain 

atau aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. 

g.  Masokisme 

Kepuasan seksual dicapai dengan kekerasan. Maksudnya dengan 

melakukan kekerasan terhadap pasangannyalah kepuasan seksual dapat 

tercapai. 

h. Felaksio 

Kepuasan seks dicapai dengan menggunakan mulut pada alat 

kelamin laki-laki. 

i. Homoseksual dan Lesbianisme 

Penyimpangan seksual ditandai dengan ketertarikan fisik maupun 

emosi kepada sesama jenis. Maksudnya laki-laki tertarik pada laki-laki 

juga, dan perempuan tertarik pada perempuan juga.  



 

 

j. Zofilia 

Kepuasan seksual seseorang dicapai dengan objek binatang, bisa 

terjadi pada binatang seperti sapi, anjing, kuda, bahkan ayam.  

k. Sodomi 

Kepuasan seksual dicapai bila berhubungan melalui anus. Hal ini 

sangat berbahaya bagi perempuan bisa terjadi perdarahan karena 

pecahnya pembuluh darah pada anus, dan bahaya pada laki-laki bisa 

terjadi infeksi karena anus adalah tempat tinja yang semua orang tahu 

banyak bakteri terdapat disana.  

l. Nekropilia 

Kepuasan dengan mengunakan objek mayat Kepuasan seksual 

dicapai bila berhubungan dengan mayat, tidak hanya mayat manusia tapi 

mayat binatang pun bisa dijadikan obyek pemuas seksual. 

m. Oral seks atau Kuniligus 

Kepuasan seks dicapai dengan menggunakan mulut pada alat 

kelamin wanita.  

n. Frottage  

Kepuasan seksual dicapai dengan orang yang disenangi tanpa 

diketahui lawan jenis.  

  



 

 

o. Fotorisme atau priksionisme 

Kepuasan seksual dicapai dengan menggosokan penis pada pantat 

wanita atau badan yang  berpakaian ditempat yang penuh manusia atau 

tempat-tempat keramaian.  

p. Gronto   

Kepuasan seksual dicapai dengan berhubungan dengan lansia.  

q. Pornografi 

Gambar atau tulisan yang dibuat secara khusus untuk memberikan 

rangsangan seksual.
45

 

 

2. Ungkapan Seks Yang Tidak Wajar 

Boleh jadi saja cara yang digunakan orang untuk mengungkapkan 

dorongan cinta atau kecenderungan seksual berubah-ubah, berganti-ganti atau 

beralih-alih, misalnya mengambil salah satu bentuk penyimpangan berikut ini: 

a. Pamer (exhibitionism) 

Kecenderungan untuk nyata diri dan mencapai kepuasan dengan 

memamerkan bagian-bagian yang menonjol dari tubuh, adalah peristiwa 

yang sering terjadi, tetapi biasanya dengan bermacam-macam cara, 

misalnya dengan memamerkan diri secara primitif dalam sandiwara, 

permainan, olahraga atau dengan cara yang lebih samar seperti dalam 
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ceramah, diskusi atau percakapan, akan tetapi mungkin lebih dari itu 

sampai kepada keadaan sakit tertentu jika tidak terpenuhi kebutuhan seks. 

Semua keinginan yang terdahulu mungkin dalam bentuk yang 

menyimpang, yang jika ditekan akan mengakibatkan penyimpangan. 

b. Ingin Tahu (curiosity) 

Ingin tahu tentang masalah seks yang tidak terpenuhi menyebabkan 

timbulnya semacam ingin tahu yang tidak wajar, antara lain menyebabkan 

apa yang dinamakan mencari-cari rahasia orang, atau mengintip orang 

melaui lobang kunci. Apabila bentuk ingin tahu itu tidak terarah, maka ia 

menyebabkan bermacam-macam usaha ingin tahu yang berbahaya, bahkan 

kadang-kadang orang dewasa dihinggapi oleh kecenderungan seperti itu 

dan ia terbentur kepada permasalahan hukum.
 46

 

 

3. Kaitan Antara Kelainan Seks dan Derita 

Kadang-kadang dorongan seks pada orang tertentu mempunyai kaitan 

dengan derita, dengan cara  yang belum diketahui sebelumnya itu. Ikatan 

tersebut mengambil salah satu dari bentuk- bentuk berikut ini : 

a.  Sadisme 

Salah satu bentuk penyimpangan, dimana orang tidak dapat 

memuaskan keinginan seksualnya, kecuali setelah menyebabkan derita 
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pada pihak lain. Atau melakukan sesuatu di luar batas-batas 

perikemanusiaan dan aturan agama Allah.
47

 

b.  Masochisme 

Macam dari penyimpangan dimana orang mencapai kepuasan 

seksualnya disertai dengan derita yang dialami dari orang yang 

bersangkutan (kebalikan kasus sadis), yang menyimpang dalam hal ini 

ialah tidak dapat merasa cinta jika ia tidak banyak menderita.
48

 

 

E. Pesantren 

1. Pengertian Pesantren 

Pesantren berasal dari kata “santri” menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (KUBI), kata ini mempunyai dua pengertian, yaitu : 

a. Orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang saleh, 

pengertian ini sering digunakan oleh para ahli untuk membedakan 

golongan yang tidak taat beragama yang sering disebut sebagai 

“abangan”. 

b. Orang yang mendalami pengajiannya dalam agama islam dengan 

berguru ketempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya.  

Dhafier (1982) dengan mengutip pendapat Jonhs mengatakan 

bahwa santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”. 
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Keberadaan pesantren sebagai wadah untuk memperdalam agama dan 

sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam diperkirakan sejalan 

dengan gelombang pertama dari proses pengislaman di daerah Jawa yang 

berakhir sekitar abad ke-16.
49

 

 

2. Peran Pesantren 

a. Dalam konteks pesantren, Abdullah Syukri Zarkasyi menulis hakikat 

pondok pesantren sebenarnya terletak pada isi/ jiwanya, bukan pada 

kulitnya. Sedang pokok isi dari pondok pesantren adalah 

pendidikannya. Di dalam pendidikan itulah terjalin jiwa yang kuat, 

yang sama menentukan filsafat hidup para santri. Dengan begitu, 

antara jiwa dan pendidikan yang telah terbina di dalam pesantren tidak 

dapat dipisahkan.
50

 

b. Dalam sejarah bangsa indonesia, lembaga pendidikan ini telah banyak 

memberikan sumbangan dalam membangun peradaban bangsa. Dalam 

setiap tahapan sejarah bangsa Indonesia, pesantren selalu mampu 

menempatkan diri secara strategis untuk menjadi yang terdepan 

sebagai lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat Nusantara. 
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Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)., Hlm. 5 



 

 

c. Sebagai lembaga sosial, pesantren juga memiliki posisi yang sangat 

strategis dalam mengupayakan transformasi dalam segala aspek 

kehidupan di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Sebab, unsur-

unsur pesantren yang ada didalamnya mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat. 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Profil Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

1. Sejarah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

Rumah Tahanan Negara Klas II B Baturaja Sebelum menempati lokasi 

yang baru terletak disamping Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu yang 

merupakan bangunan lama bekas peninggalan belanda dan diperoleh sebelum 

tahun 1945, berdasarkan Dipa Nomor 098/XIII/3/1987 pada tahun 1987 

dibangun Kantor baru di Jalan Imam Bonjol Sarangelang Kecamatan Baturaja 

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dan 

ditempati pada tanggal 1 Desember  1989 yang kini menjadi kantor Rutan saat 

ini. 

Kemudian kantor lama di alih fungsikan menjadi menjadi Kantor 

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN), secara tekhnis 

operasionalnya dibawah naungan Departemen Kehakiman Sumatera Selatan 

atau sekarang dikenal dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Sumatera Selatan. Dan saat ini jumlah warga binaan yang 

berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja pada bulan 

Februari 2018 yaitu telah mencapai ± 429 orang dengan rincian sebagai 

berikut:  

  



 

 

2. Jumlah Seluruh Warga Rutan Klas II B Baturaja 

a. Jumlah Tahanan 

TABEL I 

NO. KASUS JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tahanan Tingkat Penyidik                

Tahanan Tingkat Penuntut 

Tahanan Tingkat Pengadilan Negeri 

Tahanan Tingkat Pengadilan Tinggi 

Tahanan Tingkat Kasasi           

 

45 Orang 

71 Orang 

131 Orang 

1 Orang 

1 Orang  

TOTAL 249 Orang 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

b. Jumlah Narapidana 

TABEL II 

NO. KASUS JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

Hukuman Lebih dari 1 Tahun 

Hukuman sampai dengan 1 tahun 

Hukuman lebih dari 1 tahun 

Hukuman penganti denda    

177 Orang 

3 Orang 

0 Orang 

0 Orang 

TOTAL 180 Orang 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 



 

 

Dari Tabel I dan II diketahui total keseluruhan warga binaan yang 

berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja berjumlah 

429 orang, yang mana  jumlah tahanan sebanyak 249 orang dan jumlah 

narapidana 180 orang, dan jumlahnya selalu berubah-ubah setiap bulannya, 

dikarenakan warga binaan telah selesai menjalani masa tahanannya dan ada 

juga tahanan yang baru. 

 

3. Kondisi Monografi Rutan Klas II B Baturaja 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja mempunyai luas 

bangunan 20.000 M2 yang mana : 

a. Bangunan Kantor  : (7.500 M
2
) 

b. Halaman Kantor  : (2.500 M
2
) 

c. Tanah Kosong  : (10.000 M
2
) 

Yang terdiri dari : 

1) Ruang perkantoran (Ruang tata usaha, umum, kepegawaian & 

keuangan, pertemuan, kalapas, adm, kamtib, keamanan, portatib 

kegiatan kerja, bimker &lolahasker, besukan, warung informasi, 

KPLP, P2U, Binadik, register, bimaswat, komandan dan dapur. 

2) Blok hunian (narapidana dan tahanan sebanyak 8 blok) 

3) Ruang ibadah, ruang pertemuan, koperasi, bimker, perpustakaan, 

wartel, poliklinik dan gudang. 

  



 

 

B. Struktur Organisasi  

Agar terjalinnya suatu kerja yang konduktif maka di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja terbentuk suatu manajemen struktural 

organisasi yang memberikan pelayanan terhadap warga binaan : 

a. Kepala Rumah Tahanan  :Herdianto, A.Md.IP.,S.H.,M.Si 

b. Kasubag Tata Usaha  : Tri Windasari 

c. Kasubsi Pengelolaan  : Maini, SH., M.M 

1) Kepegawaian 

2) Perlengkapan 

3) Keuangan 

4) Rumah Tangga 

d. Kasubsi Pelayanan Tahanan : Oktomi Didi Hartono 

1) Registrasi 

2) Pembinaan 

3) Perawatan 

e. Kepala Satuan Pengamanan : Ismaton, S,Pd,I.,MM 

1) RUPAM I 

2) RUPAM II 

3) RUPAM III 

4) RUPAM IV 

5) STAF KEAMANAN 

  



 

 

BAGAN I 

STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KLAS II B BATURAJA 

 

  

Sumber Data: Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

2018 

 

STAF KEAMANAN 

 

ADRIANSYAH, SE 
JAKSAN ALI 

SRIE YAYANTI, 

S.Kep 

RUPAM IV 
 

AWARDI 

ANDAYANI,SH,M.
M 

FAIZAL., S.H 

ANDIKA SAPUTRA 

RUPAM III 
 

ANTONIUS 

SUTARAYA 
ZULFAN EFENDI 

IRIN KADIT 

ASY‟ARI FATCHUL 

AMIN 

 

RUPAM II 

HERMANSYAH 

MUTHOLIB 

NOPRIANSYAH 

RUPAM I 

ABDUL HAMID 

MUHAMAD ZUM 

ERLAN FARIZA 

PERAWATAN 

IKHSAN 

ERWAN, S.Pd.I 

RETNO DWI 

ASTUTI,Amd.Kep 

PEMBINAAN 

SUNANDAR,SH.I 

KEPALA SATUAN 

PENGAMANAN 

ISMATON,S.Pd.I.,MM 

REGISTRASI 

BAHARUDIN 

MIRULLAH,SE,MM 

FEBRINA AINI 

MARKUS ROBERT  

KEPEGAWAIAN 

SEPTIANA FERIANTI 

TRI WINDASARI 

 

TATA USAHA 

TRI WINDASARI 

KEPALA RUTAN KELAS II B 

BATURAJA 

HERDIANTO, A.Md.IP.,S.H.,M.Si 

 

 

KEUANGAN 

BENI SAPUTRA, S.E 

KOKO CHANLY, S.E 

RENOL  ARDI 

FARICO,SE 

RUMAH TANGGA 

RIDHO ARTA 

PERDANA 

PERLENGKAPAN 

RIDHO ARTA 

PERDANA 

KASUBSI PELAYANAN 

TAHANAN 

OKTOMI DIDI HARTONO 

KASUBSI 

PENGELOLAAN 

MAINI.,SH.,M.M 



 

 

C. Visi dan Misi Rutan Klas II B Baturaja 

1. Visi 

Meningkatkan kinerja serta membangun kesadaran akan tugas dan 

tanggung jawab yang diamanahkan 

 

2. Misi 

a) Meningkatkan kinerja serta membangun kesadaran akan tugas dan 

tanggung jawab yang diamanahkan  

b) Meningkatkan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan selama 

menjalani masa-masa penahanan dan proses peradilan 

c) Meningkatkan iman dan taqwa warga binaan pemasyarakatan 

d) Meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan sebagai unsur 

yang berguna bagi masyarakat dikemudian hari 

e) Menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi 

terkait
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Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja dibantu 

oleh kepala bagian dan kepala bidang yaitu : 

a. Kepala Rumah Tahanan  

b. Bidang Pelayanan Tahanan 

c. Bidang Pengelolaan Rutan  

d. Bidang Pengamanan Rutan 

                                                             
52 Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 2018 



 

 

Yang masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan bidang dan 

bagiannya yaitu : 

a. Tugas Kepala Rutan Klas II B Baturaja 

Mempunyai tugas memimpin Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala Rutan 

mempunyai fungsi: 

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan, kegiatan kerja, 

administrasi, keuangan dan tata tertib, tugas keamanan seta 

pengolahan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan, 

umum, termasuk pengawasan dalam rangka tujuan 

pemasyarakatan narapidana/ warga binaan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

2) Menetapkan rencana kerja dan program kerja Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

3) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pemda dan 

instasi terkait 

4) Mengkoordinasi tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam 

laporan hasil pemeriksaan 

5) Mengikuti rapat kerja 

6) Membina ketatausahaan di lingkungan Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja 



 

 

7) Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan 

pejabat bawahan 

8) Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

9) Melakukan pengawasan di lingungan  Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja 

10) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

11) Mengkoordinasi kebutuhan formasi pegawai 

12) Mengkoordinasi pengendalian administrasi kepegawaian Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

13) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala kantor 

wilayah 

14) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

15) Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perlengkapan
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b. Bidang Pelayanan Tahanan 

Bidang Pelayanan Tahanan memiliki tugas memberikan bimbingan 

kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, bagian 

Pelayanan tahanan mempunyai fungsi : 
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1) Memberikan Bimbingan Kerja Pembersihan Lahan kebun dan 

kolam, Mempersiapkan bibit jagung dan bibit terong, Memberi 

makan Ikan, Pembiakan Pisang 

2) Mempersiapkan fasilitas sarana kerja 

3) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi 

sidik jari warga binaan 

4) Memberikan bimbingan pemasyarakatan, bagi warga binaan.  

5) Memberikan pemeriksaan kesehatan penghuni Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja yang  dilakukan setiap hari 

secara rutin oleh Kesehatan Puskesmas kelurahan Kemalaraja, 

bilamana terdapat warga binaan/ tahanan yang menderita sakit 

yang tidak dapat diatasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja, kemudian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Baturaja. 

c. Bidang Pengelolaan Rutan 

Mempunyai tugas melakukan urusan tata tertib dan rumah tangga 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, bagian bidang pengelolaan mempunyai 

fungsi: 

1) Mengatur jadwal tugas 

2) Penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan 



 

 

3) Menerima laporan harian dan berita acara dai satuan pengamanan 

yang bertugas  

4) Menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan 

tata tertib. 

5) Menyusun dan membuat konsep surat 

6) Memeriksa draft dan menandatangani konsep surat yang diajukan 

bawahan 

7) Meneliti laporan bulanan dan tahunan urusan kepegawaian, 

keuangan dan umum 

8) Mengkoordinir pendistribusian dan pengelolaan arus surat masuk 

dengan sistem kendali dan buku agenda untuk memperlancar 

penerimaan informasi 

9) Mengkoordini pengetikan dan pengiriman surat keluar 

10) Mengontrol proses kenaikan pangkat 

11) Mengkoordinir proses plantikan kenaikan pangkat golongan dan 

penyesuaian ijazah 

12) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kenaikan gaji berkala 

13) Mengkoordinir proses pelaksanaan pengadaan pakaian dinas 

14) Mengkoordinir proses pelaksanaan perawatan gedung, telepon, 

listrik, dan air 



 

 

15) Mengkoordinir dan meneliti surat pertanggung jawaban 

penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti 

pengeluaran 

16) Melaksanakan perintah Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja 

d. Bidang Pengamanan Rutan 

Mempunyai tugas menjaga keamanan di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

bagian pengamanan mempunyai fungsi: 

1) Mengadakan Penggeledahan Kamar Penghuni WBP dan Tahanan. 

2) Mengadakan Pengawasan Pelaksanaan Senam Pagi WBP dan 

Tahanan. 

3) Mengadakan Pengawasan Asimilasi WBP. 

4) Mengadakan Pengawasan dan Pemeriksaan kunci-kunci kamar 

penghuni. 

5) Mengadakan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pengunjung. 

6) Mengadakan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Tahanan dan 

Narapidanan yang dikunjungi. 

7) Mengadakan Pemeriksaan Senpi.
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D. Kepegawaian Rutan Klas II B Baturaja 

1. Keadaan Pegawai Rutan Klas II B Baturaja 

Jumlah keseluruhan pegawai dan staf di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja, dapat kita lihat dalam tabel berikut : 

TABEL III 

JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI RUTAN  

 

  

JUMLAH 

Laki-Laki Perempuan 

33 Orang 5 Orang 

TOTAL 38 Orang 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan 

Data kepegawaian Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja terdiri dari tingkat pendidikan yang beragam, dapat kita lihat dalam 

tabel berikut : 

TABEL IV 

JUMLAH PEGAWAI RUTAN KLAS II B BATURAJA 

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

 

No. Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

S2 

S1 

D3 

SMA 

4 

10 

1 

22 



 

 

5. 

6. 

SMP 

SD 

0 

1 

TOTAL 38 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

Dari tabel III dan tabel IV dapat diketahui jumlah pegawai di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja berjumlah 38 orang dari tingkat 

pendidikan yang berbeda dan terdiri dari pegawai laki-laki dan perempuan dan 

dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja adalah sebagian besar terdiri dari laki-laki yaitu yang 

berjumlah 33 orang dan perempuan berjumlah 5 orang. 

 

3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 

Keadaan pegawai berdasarkan penggolongan dapat dikategorikan 

dalam tabel di bawah ini : 

TABEL V 

KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 

 

No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

1. Golongan IV - - 

2. Golongan III 26  

3. Golongan II 7 5 

4. Golongan I - - 



 

 

TOTAL 38 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

TABEL VI 

KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN 

 

No. Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Pejabat Struktural 4 - 4 

2. Staf Pengelolaan 4 2 6 

3. Staf Pelayanan Tahanan 6 2 8 

4. Staf Keamanan 3 1 4 

5. Regu Pengamanan 16 - 16 

Jumlah 33 5 38 

TOTAL 38 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

4. Keadaan Warga Binaan Rutan Kelas II B Baturaja 

TABEL VII 

JUMLAH BLOK HUNIAN  

 

No. Blok Hunian Jumlah Penghuni Jumlah Kamar 

1. BLOK A 27 Orang 4 Kamar 

2. BLOK B  59 Orang 5 Kamar 



 

 

3. BLOK C 103 Orang 4 Kamar 

4. BLOK D 68 Orang 4 Kamar 

5. BLOK E 43 Orang 2 Kamar 

6. BLOK F 45 Orang 3 Kamar 

7. BLOK G 35 Orang 3 Kamar 

8. BLOK H 50 Orang 3 Kamar 

TOTAL 429 Orang 28 Kamar 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

TABEL VIII 

KEADAAN WARGA BINAAN 

 

No. Blok Hunian Jumlah Penghuni 

1. Narapidana 249 

2. Tahanan 180 

TOTAL 429 

Sumber Data : Dokumentasi Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja 2018 

 

E. Program Pembinaan Rutan Klas II B Baturaja 

1. Pembinaan mental rohani kepada warga binaan yang berada di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja dengan melakukan program 

pesantren disetiap harinya terkecuali pada hari minggu, karena pada hari 

minggu itu ditiadakan kegiatan di Rutan, kegiatan pesantren ini dimulai 



 

 

pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.30, yang mana dilakukan 

berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh pegawai atau staff Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, kegiatan yang dilakukan di 

pesantren ini ialah belajar mengaji, belajar fiqih, belajar sholat 5 waktu, 

tata cara berpuasa, cara sholat jenazah, mendengarkan ceramah-ceramah 

dari ustadz dan dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. 

2. Pembinaan Olahraga kepada warga binaan yang dilaksanakan setiap hari 

yaitu senam pagi, bermain bola volly, tenis meja, Badminton dan 

olahraga-olahraga lainnya.  

3. Memberikan Bimbingan Kerja Pembersihan Lahan kebun dan kolam, 

Mempersiapkan bibit jagung dan bibit terong, Memberi makan Ikan, 

Pembiakan Pisang 

 

F. Sarana dan Prasarana Rutan Klas II B Baturaja 

1. Sarana dan Prasarana Untuk Pegawai dan Staf 

Untuk kesejahteraan pegawai dan staf ada beberapa fasilitas yang 

disediakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, 

diharapkan dapat menigkatkan kinerja pegawai dan staf, adapun fasilitas yang 

disediakan adalah sebagai berikut : 

  



 

 

a. Rumah Dinas 

1) Type C sebanyak 1 buah 

2) Type D sebanyak 7 buah 

b. Kendaraan Dinas 

1) Mobil Cell Wagon sebanyak 2 buah 

2) Mobil Tanki Air sebanyak 1 buah 

3) Sepeda Motor sebanyak 1 buah 

c. Peralatan Kerja Kantor 

1) Mesin Tik Manual sebanyak 3 buah 

2) Komputer sebanyak 9 buah 

3) Printer sebanyak 10 buah 

4) Brankas sebanyak 2 buah 

d. Alat Komunikasi Sosial 

1) Telepon/ Faxmile sebanyak 1 buah 

2) Aiphone/ Handy Talky (HT) sebanyak 16 buah 

3) Air Conditioner (AC) sebanyak 6 buah 

4) Kamera Digital sebanyak 2 buah 

e. Alat Rumah Tangga Lainnya 

1) Pompa Air Listrik sebanyak 1 buah 

2) Amplifier sebanyak 1 buah 

3) Loud Speaker sebanyak 1 buah 

4) Genset/ Generator sebanyak 2 buah 



 

 

f. Alat Keamanan 

1) Garrand sebanyak 1 buah 

2) Pistol FN 32 Bernadelly sebanyak 2 buah 

3) Shot Gun MT 580 P sebanyak 4 buah 

4) Pistol Colt 38 sebanyak 1 buah 

5) Pistol Colt 32 sebanyak 9 buah 

6) Peluru sebanyak 1,681 buah 

7) Borgol Tangan sebanyak 40 buah 

8) Handy Talky sebanyak 86 buah 

9) Tongkat Kejut sebanyak 4 buah 

10) Hand Metal Detector sebanyak 1 buah 

11) Alat Pemadam Api sebanyak 1 buah 

g. Alat Kedokteran 

1) Timbangan Badan sebanyak 1 buah 

2) Alat Pengukur Tinggi Badan sebanyak 1 buah 

3) Stetoskop sebanyak 1 buah 

4) Tensimeter sebanyak 1 buah 

5) Sterilisator sebanyak 2 buah 

h. Peralatan Musik, Bengkel, Kerajinan, dll 

1) Peralatan Bengkel Listrik Dan Kunci sebanyak 19 buah 

2) Mesin gerenda Tangan sebanyak 2 buah 

3) Mesin Bor Tangan sebanyak 3 buah 



 

 

4) Peralatan Las sebanyak 1 buah 

i. Sarana Sandi Pos Jaga Atas dan Menara Peninjau 

1) Lonceng/ Genta sebanyak 2 buah 

2) Lampu Emergency sebanyak 6 buah 

3) Senter sebanyak 1 buah
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G. Saran dan Tugas Pokok Rutan Kelas II B Baturaja 

1. Saran  

a. Meningktakan kualitas ketaqwaan warga binaan kepada Allah SWT, 

sikap dan prilaku, profesionalisme/ keterampilan, intelektual, serta 

peningkatan kesehatan jasmani dan rohani. 

b. Meningkatkan program integrasi sosial berupa pembebasan bersyarat 

(PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), asimilasi, isi 

hunian sesuai dengan kapasitas yang ideal, menuunnya gangguan 

kamtib, menurunnya angka residivis, persentase angka kematian dan 

sakit sama dengan persentase yang ada di masyarakat serta koordinasi 

dengan instansi terkait dengan baik. 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja merupakan 

salah satu unit pelaksaan teknis (UPT) dibawah Kementerian Hukum dan 

HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan. 

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pemasyarakatan warga binaan 

dan anak didik. Fungsinya adalah : 

a. Melakukan pembinaan dan perawatan warga binaan dan anak didik 

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil 

kerja 

c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian warga binaan/ anak didik 

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan serta 

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

 

  



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Penyajian Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi langsung di lapangan, 

wawancara dengan 5 responden dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian 

ini untuk menggali informasi tentang bagaimana coping seksual berbasis 

pesantren pada warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja ini dalam mengatasi kebutuhan seksual mereka selama berada 

dalam masa tahanan. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2018 

sampai dengan tanggal 16 Maret 2018. Berdasarkan data yang peneliti ambil dari 

lapangan pada saat observasi secara langsung dan melalui wawancara dengan 5 

responden yang seluruhnya adalah warga binaan yang masih mempunyai istri 

yang sah atau masih berkeluarga, dan berusia 23-45 tahun. Peneliti mengajukan 

pertanyaan mengenai bagaimana coping seksual pada warga binaan yang berada 

di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja dalam mengatasi 

kebutuhan seksual mereka. 

  



 

 

TABEL I 

WARGA BINAAN RUTAN KELAS II B BATURAJA 

 

No.  Nama Umur Istri Kasus 

1. RA 36 Tahun Y Narkoba 

2. S 40 Tahun IZ Narkoba 

3. EC 23 Tahun SOV Narkoba 

4. R 36 Tahun R Narkoba 

5. Z 37 Tahun Y Penyimpangan Senjata 

 

TABEL II 

PEGAWAI RUTAN KELAS II B BATURAJA 

 

Sebagai penguatan data penulis juga melakukan wawancara dengan 

pegawai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja yaitu : 

No. Nama Jabatan 

1. Septiana Ferianti KEPEGAWAIAN 

2. Ade Jaya Saputra STAF KEAMANAN 

 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengumpulkan data-data secara 

lisan maupun secara tertulis sehingga memperoleh data-data yang cukup dan 

sesuai dengan masalah penelitian yang sedang peneliti lakukan. Adapun hasil 

penelitian diuraikan sebagai berikut : 

 



 

 

a. Identitas Responden 

Latar Belakang Responden  

a. Responden 1 

Nama responden yang berinisial RA adalah seorang pria berusia 

36 tahun asal Sukaraya Baturaja, rambut cepak berwarna hitam, dengan 

memakai baju tahanan berwarna biru, tinggi badan kurang lebih 170 cm 

dengan berat badan 70 kg, pendidikan terakhir strata 1 (S1) di STMIK 

IGM Palembang, pekerjaan RA sebelum masuk Rutan adalah pegawai di 

salah satu bank di Indonesia (BUMN) dengan penghasilan 6,2 juta per 

bulan,  Pada saat wawancara berlangsung bersama RA dia dengan senang 

hati merespon setiap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, istrinya 

bernama Y, mereka sudah 8 tahun menikah dan dari pernikahannya 

tersebut ia dikaruniai 3 orang anak, dan mereka masih berhubungan yang 

baik dengan keluarga walaupun RA berada di dalam Rutan. RA mengaku 

masuk Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ini 

dikarenakan kasus Narkoba, divonis oleh pengadilan selama 4 tahun 1 

bulan dan sudah menjalani masa tahanan selama 8 bulan.
56
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b. Responden 2 

Nama responden yang berinisial S adalah seorang pria berusia 45 

tahun asal Bukit Baturaja, rambut lurus berwarna hitam, dengan memakai 

baju tahanan berwarna biru dan abu-abu, tinggi badan kurang lebih 163 

cm dengan berat badan 73 kg, pendidikan terakhir SMA di SMA PGRI 1 

Baturaja, pekerjaan sebelum masuk Rutan adalah seorang wiraswata atau 

berjualan di pasar dengan penghasilan 1 juta per bulan, Pada saat 

wawancara berlangsung bersama S dia dengan senang hati merespon 

setiap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, istrinya bernama Z, 

mereka sudah 23 tahun menikah dan dari pernikahannya tersebut ia 

dikaruniai 4 orang anak, dan mereka masih berhubungan yang baik 

dengan keluarga walaupun S berada di dalam Rutan.  S mengaku masuk 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ini dikarenakan 

kasus Narkoba, divonis oleh pengadilan selama 4 tahun 11 bulan dan 

sudah menjalani masa tahanan selama 8 bulan.
57

 

 

c. Responden 3 

Nama responden yang berinisial EC adalah seorang pria berusia 

23 tahun asal Talang Jawa Baturaja, rambut mangkok lurus berwarna 

hitam, dengan memakai baju tahanan berwarna putih, tinggi badan kurang 
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lebih 175 cm dengan berat badan 60 kg, pendidikan terakhir SD,  sebelum 

masuk Rutan EC adalah seorang wiraswata atau berjualan di pasar dengan 

penghasilan 3 juta kurang lebih sesuai keadaan perbulannya, Pada saat 

wawancara berlangsung bersama EC dia dengan senang hati merespon 

setiap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, istrinya bernama SOV, 

mereka sudah 6 tahun menikah dan dari pernikahannya tersebut ia 

dikaruniai 1 orang anak, dan mereka masih berhubungan yang baik 

dengan keluarga walaupun EC berada di dalam Rutan. EC mengaku 

masuk Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ini 

dikarenakan kasus Narkoba, divonis oleh pengadilan selama 4 tahun 2 

bulan dan sudah menjalani masa tahanan selama 1 tahun 8 bulan.
58

 

 

d. Responden 4 

Nama responden yang berinisial R adalah seorang pria berusia 36 

tahun asal Desa Merbau, rambut  cepak pendek berwarna hitam, dengan 

memakai baju tahanan biru dan putih, tinggi badan kurang lebih 170 cm 

dengan berat badan 58 kg. pendidikan terakhir SMP,  sebelum masuk 

Rutan R adalah seorang wiraswata atau berkebun  dengan penghasilan 4 

juta perbulannya sesuai keadaan jika tidak hujan. Pada saat wawancara 

berlangsung bersama R dia dengan senang hati merespon setiap 
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pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, istrinya bernama R, mereka 

sudah 3 tahun menikah dan dari pernikahannya tersebut ia belum 

dikaruniai anak, dan mereka masih berhubungan yang baik dengan 

keluarga walaupun R berada di dalam Rutan. R mengaku masuk Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ini dikarenakan kasus 

Narkoba, divonis oleh pengadilan selama 2 tahun 4 bulan dan sudah 

menjalani masa tahanan selama 9 bulan.
59

 

 

e. Responden 5 

Nama responden yang berinisial Z adalah seorang pria berusia 37 

tahun asal Tanjung Baru, rambut pendek berwarna hitam, dengan 

memakai baju berwarna coklat, tinggi badan kurang lebih 160 cm dengan 

berat badan 45 kg, pendidikan terakhir SD,  sebelum masuk Rutan Z 

adalah seorang wiraswata atau penyadap karet dengan penghasilan 600 

ribu perbulannya, Pada saat wawancara berlangsung bersama Z dia 

merespon semua pertanyaan dari peneliti tetapi sedikit malu untuk 

mengungkapkannya, istrinya bernama Y, mereka sudah 22 tahun menikah 

dan dari pernikahannya tersebut ia dikaruniai 5 orang anak, dan mereka 

masih berhubungan yang baik dengan keluarga walaupun Z berada di 

dalam Rutan. Z mengaku masuk Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 
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II B Baturaja ini dikarenakan kasus Penyimpangan Senjata, divonis oleh 

pengadilan selama 3 tahun dan sudah menjalani masa tahanan selama 1 

tahun 8 bulan.
60

 

 

b. Coping Pada Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Tekanan 

Karena Tidak Dapat Menyalurkan Hasrat Seksualnya Di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja  

Ada berbagai cara yang dilakukan warga binaan dalam upaya 

mengatasi tekanan karena tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Berikut peneliti 

uraikan berdasarkan ungkapan-ungkapan dari para informan. 

a. Responden 1 

Hari pertama wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan 

satu informan yakni saudara RA seorang warga binaan di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Berikut hasil wawancaranya, 

Bahasa Terjemahan 

Kakak lah jalani masa tahanan di 

Rutan ini lah 1 tahun 1 bulan, 

kakak nikah lah 8 tahun dan 

punyo anak 3 ikok, selamo kakak 

di Rutan ini lom pernah 

melakukan hubungan suami istri 

sebabnyo disini dilarang keras 

Kakak sudah menjalani masa 

tahanan di Rutan ini selama 1 

tahun 1 bulan, kakak menikah 

sudah 8 tahun dan mempunyai 3 

orang anak, selama kakak berada 

di Rutan ini belum pernah 

melakukan hubungan suami istri, 
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samo pihak Rutan, dan jugo dak 

katek tempatnyo untuk gawe 

cakitu, dulu sebelum masuk sini 

kakak melakuke hubungan suami 

istri tu 3 kali seminggu, mun nak 

diitung-itung sebulan pacak 12 

kali, biasonyo hasrat itu muncul 

waktu subuh cak jam 4 an 

soalnyo cuaconyo dingin jadi 

galak muncul hasratnyo, tapi 

mun lah makitu kakak langsung 

ambek wudhu siap-siap sholat 

subuh jadi lupo lagi, samo galak 

puaso sunnah dek, di Rutan ini 

ado kegiatan pesantren dek jadi 

kami banyak aktivitas 

keagamaannyo walaupun dak 

tiap hari, dan entak situasi samo 

kondisi yang sekarang ni kakak 

lah idak pulo mikiri lagi yang cak 

itu, lah nerimo bae  yang penting 

cepet-cepet keluar dari sini.
61

 

karena disini dilarang keras oleh 

pihak Rutan, dan juga tidak ada 

tempat untuk melakukan hal 

seperti itu, sebelum masuk Rutan 

kakak melakukan hubungan 

suami istri sebanyak 3 kali dalam 

seminggu, kalau di dihitung-

hitung dalam sebulan bisa 12 kali 

melakukannya, biasanya hasrat 

itu muncul di waktu subuh, pada 

pukul 4 subuh soalnya cuaca 

dingin jadi sering muncul hasrat, 

tetapi jika sudah seperti itu kakak 

langsung mengambil air wudhu 

untuk bersiap-siap sholat subuh 

jadi hasrat itu hilang, sama puasa 

sunnah, di Rutan ini ada kegiatan 

pesantren jadi kami banyak 

aktivitas keagamaan, walaupun 

tidak setiap hari, karena situasi 

dan kondisi yang sekarang kakak 

sudah tidak terlalu memikiran 

lagi hal seperti itu, karena sudah 

menerima,  yang terpenting bisa 

cepat keluar dari sini. 

 

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh informan diatas, 

dapat peneliti analisa sebagai berikut ini. Bapak RA sudah 1 tahun 1 bulan 

sudah menjalani masa tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja, selama di Rutan bapak RA tidak pernah 

melakukan hubungan suami istri, walaupun hasrat untuk melakukan hal 
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tersebut masih sering mucul, yang mana biasanya sebelum masuk Rutan ia 

melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, akan 

tetapi dikarenakan situasi dan kondisi di Rutan yang tidak menyediakan 

ruang bilik asmara. Hasrat ingin melakukan hubungan suami-istri itu 

muncul biasanya seminggu 2 kali dan hasrat tersebut muncul biasanya 

pada waktu subuh karena cuaca yang dingin, tetapi untuk menghilangkan 

hasrat tersebut ia langsung mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk 

melaksanakan sholat subuh, dia juga sering melakukan puasa sunnah, dan 

mengikuti kegiatan wajib di Rutan yaitu kegiatan pesantren. Bapak RA 

mengungkapkan kalau baginya pemenuhan kebutuhan seksual untuk 

melakukan hubungan suami istri itu sangatlah penting, akan tetapi dia 

harus menerima kenyataan bahwa dirinya adalah warga binaan yang harus 

mengikuti aturan yang sudah ada, dan dia ingin cepat-cepat bebas dari 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

 

b. Responden 2 

Hari kedua wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan satu 

informan yakni saudara S seorang warga binaan di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Berikut hasil wawancaranya, 

Bahasa Terjemahan 

Selamo 8 bulan di dalam Rutan 

ini lom pernah bapak melakuke 

hubungan suami istri, yo bareng 

Selama 8 bulan di dalam Rutan 

ini belum pernah bapak 

melakukan hubungan suami istri,  



 

 

dak boleh oleh petugas dan jugo 

dak katek ruangannyo disini, kalo 

biso saran sih dari pihak Rutan 

diadoke ruangannyo tu mangko 

pacak buat wargo binaan yang 

lah punyo bini menuhi hasrat 

mereka di dalam sini, dulu 

sebelum masuk Rutan bapak 4 

kali selamo sebulan berhubungan 

samo bini bapak, yo caro lah tuo 

tadi jadi dak pulo lemen cak 

mudo dulu, bapak ni lah 23 tahun 

nikah jadi wajarlah, hasrat galak 

timbul tu kalo bini lagi jenguk ke 

Rutan samo mun lah subuh cuaca 

dingin jadi galak timbul 

hasratnyo, ai tapi sekarang ni lah 

idak pulo mikirke gawe makitu, 

yang ado dipikiran bapak 

sekarang ni pengen cepet balek 

kerumah, mun lah balek kan jadi 

bebas nak makmano bae, jadi 

sekarang ni bapak cuma pacak 

nahan bae samo nerimo keadaan 

disini.
62

 

karena tidak boleh oleh petugas 

dan juga tidak ada ruangannya 

disini, kalau bisa saran dari pihak 

Rutan diadakan ruangan tersebut 

agar buat warga binaan yang 

telah memiliki istri dapat 

memenuhi hasrat mereka di 

dalam sini, dulu sebelum masuk 

Rutan bapak 4 kali selama 

sebulan berhubungan bersama 

istri bapak, karena sudah tua jadi 

tidak terlalu sering seperti muda 

dulu, bapak sudah 23 tahun 

menikah jadi wajar, hasrat sering 

timbul itu kalau istri lagi 

menjenguk ke Rutan, dan diwaktu 

subuh karena cuaca dingin jadi 

sering timbul hasratnya, tetapi 

sekarang sudah tidak terlalu 

memikirkan hal seperti itu, yang 

ada dipikiran bapak sekarang 

ingin cepet pulang, kalau sudah 

pulang kerumah kan jadi bebas 

mau ngapain saja, jadi sekarang 

bapak hanya bisa menahan dan 

menerima keadaan disini. 

 

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh bapak S diatas, dapat 

peneliti analisa sebagai berikut, Selama menjalani masa tahanan di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ini tidak pernah melakukan 

hubungan suami-istri. Sebelum masuk Rutan ia biasanya melakukan 
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hubungan suami istri sebanyak 4 kali dalam satu bulan, dikarenakan usia 

yang kini tidak lagi muda, jadi melakukan hubungan suami istri tidak 

sesering saat ia masih muda dulu, hasrat ingin melakukan hubungan 

suami-istri muncul itu ketika istri menjenguk ke Rutan, ia mengatakan 

pemenuhan kebutuhan seksual suami istri ini adalah kebutuhan yang 

penting untuk keberlangsungan hidup manusia, akan tetapi karena keadaan 

tidak mengizinkan untuk melakukan hal tersebut jadi ia hanya bisa 

menahannya saja.  

 

c. Responden 3 

Hari ketiga wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan satu 

informan yakni saudara EC seorang warga binaan di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Berikut hasil wawancaranya, 

Bahasa  Terjemahan 

Aku ado di Rutan ini lah 1 tahun 

8 bulan, selamo di dalam Rutan 

ini aku belom pernah melakukan 

hubungan suami istri kareno dak 

dak katek ruangan samo dak di 

bolehi jugo oleh petugas 

Rutannyo, mano pulo bini aku 

jauh bukan di Baturajo jadi 

jarang jenguk aku, soalnyo dio 

begawe di Jawo jadi palengan 

galak seobrolan lewat telepon 

dari Rutan bae, itu pun dio 

jarang nelpon aku, palingan 

Aku berada di Rutan ini telah 1 

tahun 8 bulan, selama berada di 

dalam Rutan ini aku belum pernah 

melakukan hubungan suami istri 

karena tidak ada ruangan dan 

tidak di perbolehkan oleh petugas 

Rutan, dan juga istri saya jauh 

bukan berada di Baturaja jadi 

istri aku jarang menjenguk kesini, 

soalnya dia bekerja di Jawa, 

biasanya sering berkabar lewat 

telepon dari Rutan, dan itu pun 

dia jarang menelpon aku, yang 



 

 

wong tuo samo anak  yang galak 

jenguk kesini, sebelum aku masok 

sini dulu kadangan 4 kali dalam 

sebulan kami melakukan 

hubungan suami istri. Sebelum 

aku masuk Rutan ni memang idak 

pulo leman nian ngelakuke gawe 

itu soalnyo yo tadi bini begawe di 

Jawo jadi jarang balek, tapi 

hasrat nak ngelakuke hubungan 

itu masih ado namonyo kito 

masih normal, kadangan galak 

timbul tu kalo lagi denger suaro 

dio lewat wartelpas, pas nak 

tiduk, apolagi mun dingin, samo 

mun aku ngehayalke dio nah 

galak pulo timbul hasrat itu, tapi 

karno aku di Rutan ni lah 1 tahun 

8 bulan, jadi sekarang ni lah dak 

pulo mikiri itu dek palingan pas 

awal-awal masuk dulu, jadi 

sekarang aku cuma biso meloki 

peraturan dari Rutan be samo 

nungguke keluar dari sini.
63

   

sering jengung kesini orang tua 

dan anak aku, sebelum aku masuk 

Rutan  dulu 4 kali dalam sebulan 

kami melakukan hubungan suami 

istri. Sebelum aku masuk Rutan ini 

memang tidak terlalu sering 

melakukan hal itu soalnya seperti 

tadi istri bekerja di Jawa jadi 

jarang pulang, tetapi hasrat ingin 

melakukan hubungan itu masih 

ada namanya kita masih normal, 

terkadang sering timbul itu kalau 

lagi mendengar suara istri lewat 

wartelpas, saat ingin tidur, 

apalagi jika cuaca dingin, dan 

jika saya menghayalkan istri aku 

disitu sering timbul hasrat, tetapi 

karena aku di Rutan ini sudah 1 

tahun 8 bulan, jadi sekarang tidak 

terlalu memikirkan itu lagi, 

palingan saat  awal-awal masuk 

Rutan dulu, jadi sekarang aku 

hanya bisa mengikuti peraturan 

dari Rutan saja dan menunggu 

kapan keluar dari sini 

 

Berdasarkan ungkapan EC yang disampaikan diatas, dapat peneliti 

analisa sebagai berikut, selama menjadi warga binaan tidak pernah 

melakukan hubungan suami-istri, biasanya sebelum masuk Rutan ia 

melakukan hal tersebut 4 kali dalam 1 bulan, hasrat ingin melakukan 

hubungan suami-istri yang sering muncul itu saat dia mendengarkan suara 
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istri dari wartelpas, saat sebelum tidur dan upaya yang dilakukan untuk 

memenuhi hasrat itu dengan megkhayalkan sosok istri, tetapi dia 

menyadari bahwa memang tidak tersedianya ruangan untuk menyalurkan 

hasratnya jadi dia hanya dapat mengikuti aturan yang ada di Rutan, dan 

juga karena istrinya yang jarang menjenguknya ke Rutan karena alasan 

bekerja di Jawa, jadi dia hanya bisa menahan hasratnya tersebut, dan juga 

dikarenakan telah lama berada di dalam Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja selama 1 tahun 8 bulan jadi dia tidak terlalu 

memikirkan lagi hal itu, karena dia hanya memikirkan kapan dirinya bisa 

keluar dari Rutan ini, agar bisa menjalani hidup dengan bebas kembali. 

 

d. Responden 4 

Hari keempat wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan 

satu informan yakni bapak R seorang warga binaan di rumah tahanan Klas 

II B Baturaja. Berikut hasil wawancaranya, 

Bahasa Terjemahan 

Bapak di Rutan baru 9 bulan, 

bapak lom pernah melakuke 

hubungan suami istri di Rutan ni 

soalnyo dak boleh, tapi walaupun 

makitu keadaannyo yo kito cuma 

biso meloki peraturan bae, dan 

memang lah ketentuannyo wong 

yang masuk sini dak boleh 

melakuke hubungan suami-istri, 

dulu sebelum bapak masuk Rutan 

Bapak berada di Rutan baru 9 

bulan, dan belum pernah 

melakukan hubungan suami istri 

di Rutan ini soalnya tidak boleh, 

tetapi walaupun seperti itu 

keadaannya ya kita hanya bisa 

mengikuti peraturan saja, dan 

memang sudah ketentuannya 

orang yang masuk sini tidak boleh 

melakukan hubungan suami-istri, 



 

 

kadangan galak melakuke 

hubungan suami istri tu sebanyak 

6 kali lah kiro-kiro dalam 

sebulan, hasrat itu galak muncul 

kalo cuaca lagi dingin samo mun 

bini bapak jenguk ke sini, ai tapi 

jangankan melakuke hubungan 

suami-istri disini nih betemu 

samo bini bae dibatasi waktunyo 

cuma dikasih waktu 30 menit, 

terustu ciuman samo bini be 

galak keno tegor oleh petugas, 

jadi pokoknyo cuma pacak nahan 

bae untuk gawe yang cakitu 

disini, yo namonyo kito tekurung 

disini jadi dak pacak bebas 

kemano-mano palingan ngobrol 

bae samo wong Rutan nilah.
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dulu sebelum bapak masuk Rutan 

sering melakukan hubungan suami 

istri itu kira-kira sebanyak 6 kali 

dalam sebulan, hasrat itu sering 

muncul kalau cuaca lagi dingin 

dan kalau istri bapak menjenguk 

ke sini, tetapi jangankan 

melakukan hubungan suami-istri 

di Rutan ini bertemu sama istri 

saja dibatasi waktunya, hanya 

diberi waktu 30 menit, dan 

berciuman dengan istri juga 

sering kena tegur oleh petugas, 

jadi bapak hanya bisa menahan 

saja untuk hal yang seperti itu 

disini, karena namanya kita 

terkurung disini jadi tidak bisa 

bebas kemana-mana palingan 

mengobrol saja bersama orang-

orang di Rutan ini. 

 

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh informan diatas, 

dapat peneliti analisa sebagai berikut, selama menjalani masa tahanan 

tidak pernah melakukan hubungan suami-istri karena kendala Rutan tidak 

menyediakan tempat untuk warga binaan yang telah berkeluarga untuk 

melakukan hubungan suami istri di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja, sebelum masuk Rutan ia melakukan hubungan seksual 

bersama istri sebanyak 6 kali dalam satu bulan, hasrat ingin melakukan 

hubungan tersebut muncul jika istri menjenguk ke Rutan, disaat subuh 

                                                             
64 R, Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, Wawancara 19 

Februari 2018, Pada Pukul 13.30-14.30 



 

 

yang mana cuacanya dingin, dan yang dapat dilakukan jika hasrat itu 

muncul yaitu ia mengisi waktunya dengan mengobrol dengan teman yang 

berada di Rutan, serta menahan hasrat tersebut dan dapat menerima 

kenyataan yang ada. 

 

e. Responden 5 

Hari kelima wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan 

satu informan yakni bapak Z seorang warga binaan di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. Berikut hasil wawancaranya, 

Bahasa Terjemahan 

Aku lah 1 tahun 8 bulan di 

Rutan, selamo aku disini belum 

pernah melakukan hubungan 

suami-istri, bareng idak boleh 

oleh petugas dan memang lah 

aturannyo disini, jadi aku cuma 

biso nahan dan meloki aturan 

dari Rutan bae, dulu sebelum 

masuk sini kadangan 2 kali 

seminggu aku berhubungan samo 

bini aku, tapi untuk ngilangke 

raso itu di Rutan ini ado kegiatan 

pesantren setiap hari buat warga 

binaan, tetapi setiap uong beda 

jadwal bareng keterbatasan 

tempat jadi kami begiliran setiap 

kamarnyo, jadi dalam seminggu 

tu hanya 1 kali jadwal kami 

kegiatan, di pesantren itu kami di 

ajari caro sholat 5 waktu, sholat 

Aku sudah 1 tahun 8 bulan berada 

di Rutan ini, selama berada disini 

aku belum pernah melakukan 

hubungan suami-istri, karena 

tidak boleh oleh petugas dan 

memang sudah aturannya disini, 

jadi aku hanya bisa menahan dan 

ikuti aturan dari Rutan saja, dulu 

sebelum masuk sini aku 2 kali 

seminggu berhubungan bersama 

istri aku, tetapi untuk 

menghilangkan rasa itu di Rutan 

ini ada kegiatan pesantren setiap 

hari buat warga binaan, tetapi 

setiap orang berbeda jadwal 

karena keterbatasan tempat, jadi 

kami bergiliran setiap kamarnya, 

jadi dalam seminggu itu hanya 1 

kali jadwal kami kegiatan, di 

pesantren itu kami di ajari cara-



 

 

jenazah, dzikir, belajar ngaji, 

caro puaso, dengeri ceramah-

ceramah ustadz pokonyo segalo 

kegiatan agama, tapi khusus buat 

beragama Islam bae jadi untuk 

gawe tentang hasrat tu ilang mun 

lah bahas ke agama tu, walaupun 

kadangan masih jugo timbul, aku 

jugo lah lamo di Rutan lah nak 2 

tahun idak ngelakuke hubungan 

samo bini aku jadi lah idak pulo 

yang terfikir nian nak gawe yang 

makitu, tapi kalo hasrat itu 

timbul palingan aku melakuke 

apo yang lah di ajarke di 

pesantren cak sholat, dzikir, dan 

jugo kadangan aku ngehayal 

samo jingoki foto bini bae 

dikamar.
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cara sholat 5 waktu, sholat 

jenazah, dzikir, belajar ngaji, 

cara puasa, dengeri ceramah-

ceramah ustadz pokoknya semua 

kegiatan keagamaan, tetapi 

khusus buat agama Islam saja, 

jadi untuk hal tentang hasrat itu 

bisa hilang jika sudah bahas ke 

agama tersebut, walaupun 

terkadang masih juga timbul. Aku 

sudah lama di Rutan selama 2 

tahun tidak melakukan hubungan 

bersama istri aku jadi sudah tidak 

terlalu terfikir ingin melakukan 

hal seperti itu, tapi jika hasrat itu 

timbul palingan aku melakukan 

apa yang telah di ajarkan di 

pesantren seperti sholat, dzikir, 

dan juga terkadang saya 

menghayal dan melihat foto istri 

dikamar. 

 

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh informan diatas, 

dapat peneliti analisa sebagai berikut,  selama menjadi warga binaan di 

Rutan  Z tidak pernah melakukan hubungan suami-istri, ia hanya 

mengikuti aturan yang berlaku di dalam Rutan, sebelum masuk Rutan ia 

biasanya melakukan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan berhubungan bersama 

istri, untuk mengurangi hasratnya tersebut dia mengikuti kegiatan rutin 

dari pihak Rutan yaitu kegiatan pesantren, yang mana dilakukan setiap 
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hari untuk warga binaan agar selalu ingat kepada Allah SWT. 

Dikarenakan tidak cukupnya kapasitas Mushollah untuk menampung 

keseluruhan warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja jadi pihak Rutan membuat jadwal kamar 

disetiap harinya untuk mengikuti kegiatan pesantren tersebut, kegiatan 

pesantren ini meliputi belajar sholat, belajar mengaji, mendengarkan 

ceramah-ceramah dari ustadz dan kegiatan keagamaan lainnya, jika hasrat 

ingin melakukan hubungan suami istri itu muncul Z sering 

mengaplikasikan apa yang telah dia dapatkan di kegiatan pesantren seperti 

sholat, dzikir dan juga terkadang sering melihat-lihat foto istrinya yang dia 

simpan, serta hanya bisa menerima keadaan yang ada sekarang, karena 

geraknya terbatas oleh aturan dari pihak Rutan. Dan dengan berjalannya 

waktu hasrat ingin melakukan hubungan suami-istri itu pun sudah tidak 

terlalu penting bagi dirinya. 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti dilapangan bersama 

kelima responden yang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja, di dalam coping pada warga binaan dalam upaya mengatasi 

tekanan karena tidak dapat menyalurkan hasrat seksual di dalam Rutan, 

diantara mereka ada yang telah menerima keadaan karena di Rutan tidak 

tersedianya ruangan bilik asmara untuk memenuhi kebutuhan seksual 

mereka, dengan tidak tersedianya ruang bilik asmara cara mereka 

mengatasinya yaitu dengan melihat foto istri yang mereka bawa, 



 

 

mendengarkan suara istri melalui telepon/ Wartelpas, berbaring sambil 

menghayalkan istri, mengobrol bersama teman di Rutan, dan 

mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di kegiatan pesantren seperti 

sholat, berdzikir, mengaji, dan ada yang mengatasinya dengan cara 

mengambil air wudhu dan bersiap sholat, serta ada juga warga binaan 

yang tidak terlalu memikirkannya lagi. 

Walaupun warga binaan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja,  hasrat seksual itu tetap 

saja hadir menghampiri mereka, dimana itu merupakan kebutuhan yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kepuasan psikis individu terlebih 

mereka yang masih normal dan berusia produktif. Karena tidak adanya 

fasilitas baik secara aturan maupun tempat bagi warga binaan untuk 

melakukan hubungan suami-istri di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II 

B Baturaja sebagaimana yang biasa mereka lakukan dirumah, dan menuntut 

mereka untuk bisa menahan kebutuhan seksualnya tersebut dengan cara yang 

lain. 

Berdasarkan hasil penelitian, ada berbagai cara yang dilakukan oleh 

warga binaan untuk memenuhi hasrat seksual mereka di Rumah Tahanan 

Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja yakni; dengan mengaplikasikan apa 

yang mereka dapatkan dikegiatan pesantren seperti mengambil air wudhu 

langsung  bersiap sholat, berdzikir, mengaji dan juga ada yang melihat foto 

istri yang mereka simpan, berbaring sambil menghayalkan istri, mendengar 



 

 

suara istri lewat telepon/ Wartelpas, dan ada juga dari para warga binaan 

dengan berjalannya waktu dalam menjalani proses masa tahanan hasrat 

seksual itu tidak terlalu mereka pikirkan lagi dan dengan sendirinya mulai 

hilang. 

 

c. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan Di Pesantren Dalam Membantu 

Coping Seksual Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja 

Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja ini tidak 

menyediakan ruang bilik asmara bagi warga binaan dalam pemenuhan 

kebutuhan seksual mereka, tetapi pihak Rutan mengadakan program 

pesantren untuk membantu warga binaannya agar terhindar dari perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh Allah dan selalu mengingat Allah SWT, berikut 

peneliti uraikan berdasarkan ungapan dari bapak Ade Jaya Saputra selaku 

pegawai dan staf di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

sebagai berikut :  

Bahasa Terjemahan 

Kegiatan pesantren yang dilakukan 

Di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturajo ini 

dilakukan setiap hari kecuali hari 

minggu, bareng mun hari minggu itu 

dak boleh ado kegiatan, dan 

kegiatannyo itu cak; belajar ngaji, 

tata caro sholat limo waktu, caro 

Kegiatan pesantren yang dilakukan 

Di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja ini 

dilakukan setiap hari kecuali pada 

hari minggu, karena pada hari 

minggu itu ditiadakan kegiatan, dan 

kegiatannya yaitu; belajar mengaji, 

tata cara sholat lima waktu, cara 



 

 

sholat jenazah, belajar puaso, 

adzan, dengarke ceramah-ceramah 

dari ustadz, dan kegiatan 

keagamaan lainnyo, yang ngisi 

ceramah kadangan pegawai dari 

sinila dan jugo kadangan datangke 

ustadz dari luar untuk ngisi kegiatan 

di pesantren, biar warga binaannyo 

idak bosen kalo jingok ustadznyo 

itu- itu bae. Kegiatan pesantren ini 

berkesinambungan dengan Visi dan 

Misi Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturajo yang 

mano salah satunyo untuk 

meningkatkan keimanan dan taqwa 

warga binaan pemasyarakatan serta 

meningkatkan kualitas warga 

binaan pemasyarakatan sebagai 

unsur yang berguna bagi 

masyarakat dikemudian hari, dan 

disini jugo banyak kegiatan-

kegiatan yang diadoke pihak Rutan 

cak kegiatan olahraga volly, 

badminton, samo tenis meja dan ado 

jugo kegiatan untuk warga binaan 

ngembangke kreatifitas mereka, cak 

buat kerajinan tangan misalnyo; 

membuat guci dari kertas, patung-

patung dari kertas, tas rajut dan 

banyak lagi hasil kerajinan yang 

mereka buat lainnyo, dan kalo 

warga binaan yang lain tertarik 

dengan hasil karya mereka ado jugo 

yang sampai mbelinyo untuk 

keluarganyo gek dirumah. jadi 

dengan kegiatan-kegiatan yang 

positiv ini kami bertujuan biar 

sholat jenazah, puasa, adzan, 

mendengarkan ceramah-ceramah 

dari ustadz, dan kegiatan 

keagamaan lainnya, yang mengisi 

kajian terkadang pegawai dari 

Rutan dan juga mendatangkan 

ustadz dari luar untuk mengisi 

kegiatan di pesantren, agar warga 

binaannya tidak bosan jika melihat 

ustadznya itu- itu saja. Kegiatan 

pesantren ini berkesinambungan 

dengan Visi dan Misi Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja yang mana salah satunya 

untuk meningkatkan keimanan dan 

taqwa warga binaan 

pemasyarakatan serta meningkatkan 

kualitas warga binaan 

pemasyarakatan sebagai unsur yang 

berguna bagi masyarakat 

dikemudian hari, dan disini juga 

banyak kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh pihak Rutan seperti 

kegiatan olahraga volly, badminton, 

sama tenis meja dan ada juga 

kegiatan untuk warga binaan 

mengembangkan kreatifitas mereka,, 

seperti membuat kerajinan tangan 

misalnya; membuat guci dari kertas, 

patung-patung dari kertas, tas rajut 

dan banyak lagi hasil kerajinan 

yang mereka buat lainnya, dan jika 

warga binaan yang lain tertarik 

dengan hasil karya mereka ada juga 

yang sampai membelinya untuk 

keluarganya dirumah nanti. jadi 

dengan kegiatan-kegiatan yang 



 

 

warga binaan yang ado di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturajo ini agar selalu ingat samo 

Allah SWT, dan kalau sudah keluar 

dari sini dapat menjadi insan yang 

berguna dan diterima kembali di 

masyarakat.
66

 

positiv ini kami bertujuan agar 

warga binaan yang berada di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja ini supaya selalu 

ingat kepada Allah SWT, kalau 

sudah keluar dari sini dapat menjadi 

insan yang berguna dan diterima 

kembali di masyarakat 

 

Berdasarkan ungkapan informan di atas, diketahui bahwa banyak 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja ini seperti kegiatan pesantren, kegiatan olahraga, kerajinan 

tangan dan kegiatan lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan positif ini pihak Rutan 

bermaksud untuk membantu warga binaan agar berfikir yang lebih baik lagi, 

menyehatkan jasmani dengan berolahraga, meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan mereka kepada Allah SWT, serta meningkatkan kualitas warga 

binaan agar nantinya kalau telah bebas dari masa tahanan dapat berguna bagi 

masyarakat dan dapat diterima kembali di masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti dilapangan bersama 

bapak Ade Jaya Saputra selaku pegawai dan staf  di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja, di dalam Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan di 

pesantren dalam membantu coping seksual pada warga binaan banyak sekali 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak Rutan untuk membantu warga 

binaannya dalam coping seksual yang mana diantaranya; belajar mengaji, tata 
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cara sholat lima waktu, cara sholat jenazah, belajar berpuasa, adzan, 

mendengarkan kajian-kajian dari ustadz, dan kegiatan olahraga untuk 

menyehatkan jasmani seperti olahraga volly, badminton, dan tenis meja, serta 

ada juga kegiatan untuk mengembangkan kreatif dan kemampuan warga 

binaan di Rutan seperti membuat guci dari kertas, patung-patung dari kertas, 

tas rajut dan banyak kegiatan yang lainnya. 

 

d. Coping Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga Binaan Di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja? 

Ada berbagai cara yang dilakukan warga binaan dalam 

mengaplikasikan  apa yang telah mereka dapat dalam kegiatan pesantren di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, berikut peneliti 

uraikan berdasarkan ungkapan-ungkapan dari para informan. 

a. Responden 1 

Saudara RA Mengungkapkan 

Bahasa Terjemahan 

Yo Alhamdulillah dengan adonyo 

kegiatan positiv cak pesantren di 

Rutan ini jadi kakak pacak lebih 

deket samo Allah, mun diluar dulu 

ntahlah dak keruan kakak ni gawe 

dak bener, mun dulu sholat malas-

malasan, sekarangni sholat lah 

mulai dak bolong lagi, pikiran-

pikiran yang nak berbuat yang 

idak-idak tu inshaAllah pacak 

Ya Alhamdulillah dengan adanya 

kegiatan positiv seperti pesantren di 

Rutan ini jadi kakak bisa lebih 

mendekatkan diri sama Allah, kalau 

diluar dahulu tidak tahulah seperti 

apa kakak, sering melakukan hal 

yang tidak benar, kalau dulu sholat 

sering malas-malasan, sekarang 

sholat sudah mulai tidak tinggal 

lagi, pikiran-pikiran ingin berbuat 



 

 

ilang mun aku meloki kegiatan 

pesantren tu, dan Alhamdulillah 

kakak sudah pernah hatam Al-

Qur’an dan kalau ada teman yang 

ingin belajar kakak siap untuk 

membantu, pokoknyo kakak nak 

berenti gawe buyan mun lah keluar 

dari sini, jadi intinyo kakak mun 

lah keluar dari sini gek dak galak 

lagi asak galak bekawan samo 

wong yang dak bener.
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yang tidak-tidak inshaAllah bisa 

hilang kalau kakak ikut kegiatan 

pesantren, dan Alhamdulillah kakak 

sudah pernah hatam Al-Qur’an dan 

kalau ada teman yang ingin belajar 

kakak siap untuk membantu, 

pokoknya kakak ingin berhenti dari 

hal yang tidak berguna kalau sudah 

keluar dari sini, jadi intinya kakak 

kalau sudah keluar dari sini tidak 

mau lagi berteman dengan orang 

yang tidak benar. 

 

Dari ungkapan informan diatas, dapat dianalisa bahwa dengan 

mengikuti kegiatan pesantren tersebut sholatnya sekarang tidak tinggal lagi, 

pikiran-pikiran dia ingin melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bisa 

hilang karena mengikuti kegiatan yang positiv dan berkumpul dengan orang 

yang ingin berubah menjadi lebih baik juga, karena lingkungannya dulu tidak 

baik jadi dia terpengaruh dengan lingkungannya. 

 

b. Responden 2 

Saudara S Mengungkapkan 

Bahasa Terjemahan 

Bapak paling semangat mun lah 

tibo jadwal kamar bapak yang 

kegiatan pesantren, rasonyo 

pengen tiap hari bapak melok 

Bapak paling semangat kalau sudah 

tiba jadwal kamar bapak yang 

kegiatan pesantren, rasonya ingin 

setiap hari bapak ikut pesantren 
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pesantren ni tapi karno tempatnyo 

dak cukup jadi begantian samo 

yang laen, kalo biso sih dibesaki 

lagi musholanyo tu biar pacak 

nampung galo-galo warga binaan 

mangko pacak tiap hari, bapak 

seneng dengeri ceramahan 

ustadznyo bareng banyak kata-kata 

motivasi buat bapak berubah jadi 

lebih baek, jadi pikiran yang idak-

idak tu bapak renungi dan bapak 

nyesel dengan apo yang lah bapak 

perbuat dulu.Sangkan itulah bapak 

seneng nian mun lah jadwal kamar 

bapak kegiatan pesantren ini.
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tetapi dikarenakan tempatnya tidak 

cukup jadi bergantian sama yang 

lain, kalau bisa mushollanya 

dibesarkan lagi agar bisa  

menampung semua warga binaan  

yang ada disini agar bisa setiap 

hari, bapak seneng mendengarkan 

ceramahan dari ustadznya karena 

banyak kata-kata motivasi buat 

bapak berubah menjadi lebih baik, 

jadi pikiran yang tidak-tidak itu 

bisa bapak renungi dan bapak 

menyesal dengan apa yang telah 

bapak perbuat dahulu. Dari itulah 

bapak senang kalau sudah jadwal 

kamar bapak yang melakukan 

kegiatan pesantren ini. 

 

Dari ungkapan informan diatas, dapat dianalisa bahwa disaat 

responden mengikuti kegiatan pesantren dengan mendengarkan ceramah dari 

ustadz, dapat merubah dirinya menjadi lebih baik, karena dengan dia 

mendengarkan ceramah dari ustadz tersebut dia selalu merenungi dan 

menyesali kesalahan yang pernah dia perbuat dahulunya. 

 

c. Responden 3  

Saudara EC Mengungkapkan 

Bahasa Terjemahan 

Dengan adonyo kegiatan pesantren Dengan adanya kegiatan 
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ni yo kami di ajari banyak kegiatan 

keagamaan cak belajar ngaji, sholat, 

dan laen-laen, dulu sebelum masuk 

sini ngaji aku masih terbata-bata, 

tapi sekarang Alhamdulillah ntak 

ado yang ngajari di Rutan ini jadi  

sudah mulai lancar, dan sholatnyo 

jugo sudah mulai biso gawekenyo 

dewek, yo banyak lah manfaatnyo 

dengan adonyo kegiatan positiv cak 

kegiatan pesantren ini.
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pesantren ini ya kami di ajarkan 

banyak kegiatan keagamaan 

seperti belajar mengaji, sholat, 

dan lain-lain, dahulu sebelum 

masuk Rutan, mengaji saya masih 

terbata-bata, tetapi sekarang 

Alhamdulillah karena ada yang 

mengajari di Rutan ini jadi sudah 

mulai lancar mengajinya, dan 

sholat juga sudah mulai bisa 

melakukannya sendiri, ya banyak 

lah manfaatnya dengan adanya 

kegiatan pesantren seperti ini 

 

Dari ungkapan informan diatas, dapat dianalisa bahwa dengan 

mengikuti kegiatan pesantren tersebut dia yang dulu mengajinya terbata-bata, 

sekarang sudah mulai lancar, dan dia pun sudah bisa melakukan gerakan dan 

bacaan sholat sendiri dengan adanya kegiatan pesantren yang ada di Rumah 

Tahanan Negara Klas II B Baturaja. 

 

d. Responden 4 

Saudara R Mengungkapkan 

Bahasa Terjemahan 

Biasonyo kalo diluar dulu sholat tu 

kadangan cuma magrib bae, tapi 

sekarang ni yo adolah perubahan 

di idup aku ntak galak meloki 

kegiatan pesantren dan bekumpul 

Biasanya kalau diluar dahulu sholat 

itu terkadang hanya magrib saja, 

tetapi sekarang ini ya adalah 

perubahan di hidup saya karena 

sering ikut kegiatan pesantren dan 
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samo kawan-kawan yang pengen 

berubah jadi lebih baek lagi, jadi 

pikiran yang dak bener tu pacak 

ilang, bareng mun disini ado yang 

negor mun kami ngelakuke 

kesalahan, mun diluar dulu kan 

dak katek yang ngelarang kami.
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bekumpul bersama teman-teman 

yang ingin berubah menjadi lebih 

baik lagi, jadi pikiran yang tidak 

benar itu bisa hilang, karena kalau 

disini ada yang menegur jikalau 

kami melakukan kesalahan, kalau 

diluar dulu tidak ada yang 

melarang kami. 

 

Dari ungkapan informan diatas, dapat dianalisa bahwa dengan 

mengikuti kegiatan pesantren yang dahulu sholatnya jarang atau hanya magrib 

saja, tetapi setelah mengikuti kegiatan pesantren dia mampu menerapkan apa 

yang dia dapatkan dan di aplikasikan dikehidupannya sehari-hari, karena dari 

penjelasan saudara R sebelum memasuki Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja tidak ada yang menegur dia jika ia melakukan kesalahan. 

 

e. Responden 5 

Saudara Z Mengungkapkan 

Bahasa Terjemahan 

Waktu diluar dulu saya idak tau 

apo-apo nian masalah agama, dari 

bacoan dan gerakan sholat bae aku 

dak tau, disini aku lah 1 tahun 8 

bulan dan di haruske meloki 

kegiatan pesantren jadi 

Alhamdulillah aku sekarang lah 

pacak sholat dewek, bareng disini 

Waktu diluar dahulu saya tidak 

tahu apa-apa masalah agama, dari 

bacaan dan gerakan sholat saja 

saya tidak tahu, disini saya sudah 1 

tahun 8 bulan dan di haruskan 

mengikuti kegiatan pesantren jadi 

Alhamdulillah sekarang sudah bisa 

sholat sendiri, karena kami disini di 
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kami di ajari sampe biso dan 

banyak lagi kegiatan-kegiatan 

keagamaan lainnyo yang diajarkan 

disini cak ngaji, adzan, sholat limo 

waktu, dengeri ceramah ustadz dan 

laen-laen
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ajari sampai bisa dan banyak lagi 

kegiatan-kegiatan keagamaan 

lainnya yang diajarkan disini 

seperti mengaji, adzan, sholat lima 

waktu, dengeri ceramah ustadz dan 

lain-lain. 

 

Dari ungkapan informan diatas, dapat dianalisa bahwa dengan 

mengikuti kegiatan pesantren dia dapat pembelajaran-pembelajaran 

tentang agama, karena sebelum dia masuk di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja dia tidak tahu apa-apa tentang agama, tetapi 

sekarang dengan adanya kegiatan pesantren dari Rutan dia mampu sedikit 

demi sedikit mengerti tentang agama, yang dulunya tata cara sholat masih 

di bimbing oleh ustadz tetapi sekarang dia sudah bisa melakukan sholat 

sendirian dan di aplikasikan di kehidupannya sehari-harinya.  

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti dilapangan bersama 

kelima responden yang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 

II B Baturaja, di dalam coping seksual berbasis pesantren  pada warga 

binaan, mereka dituntut untuk mematuhi peraturan yang ada di Rutan 

yaitu salah satunya dengan mengikuti kegiatan pesantren sesuai dengan 

jadwal kamar mereka. Karena kapasitas tempat yang tidak muat jadi pihak 

Rutan mengadakan jadwal perkamar untuk kegiatan pesantren ini, mereka 

harus berada di dalam mushollah pada pukul 8.00 sampai dengan sholat 
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dzuhur berjamaah dan juga diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi 

seperti baju kokoh dan peci. Di kegiatan pesantren ini banyak kegiatan 

yang mereka lakukan untuk mengisi kekosongan hari-hari mereka melalui 

kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu, berdzikir, mengaji, 

cara sholat jenazah, belajar adzan dan kegiatan keagamaan lainnya. dan 

juga ada dari salah satu responden yang telah hatam Al-Qur‟an dan 

mampu mengajarkan teman-teman Rutan yang lainnya untuk belajar, dan 

mereka sangat antusias untuk belajar karena bisa mendalami ilmu agama 

yang sangat berguna bagi mereka.  

 

B. Pembahasan 

1. Coping Pada Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Tekanan 

Karena Tidak Dapat Menyalurkan Hasrat Seksualnya Di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja  

Walaupun para warga binaan terikat oleh aturan yang berlaku di 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, hasrat seksual itu tetap 

saja hadir menghampiri mereka, dimana itu merupakan kebutuhan yang sudah 

menjadi fitrah manusia terlebih mereka yag masih normal dan berusia 

produktif. 

Karena tidak adanya fasilitas baik secara aturan maupun tempat bagi 

warga binaan untuk melakukan hubungan suami-istri/ seksual di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, sebagaimana yang biasa 



 

 

mereka lakukan di rumah, yang menuntut mereka untuk bisa beradaptasi dan 

bisa memenuhi hasrat seksualnya didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 

Klas II B Baturaja dengan cara yang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ke warga binaan, 

ada berbagai cara yang mereka lakukan untuk memenuhi hasrat seksual 

mereka di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja yaitu : 

dengan mendengarkan suara istri dari telepon/ Wartelpas, mengobrol dengan 

teman di Rutan, berbaring sambil menghayalkan istri, melihat-lihat foto istri, 

ada juga dengan berjalannya waktu menjalani masa tahanan hasrat seksual itu 

dengan sendirinya tidak menjadi pikiran mereka lagi, karena yang ada 

dipikirannya hanya ingin cepat-cepat keluar dari Rutan agar dapat bebas dan 

dapat menemui keluarganya yang menunggunya di rumah. Dan ada warga 

binaan jika hasrat seksualnya muncul dia langsung mengambil air wudhu dan 

bersiap untuk melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah.  

Hal ini sejalan dengan landasan teori sebelumnya, sesuai dengan yang 

di ungkapkan oleh Yuniza di dalam jurnal yang berjudul coping seksual pada 

narapidana muslimah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A 

Palembang, bahwasannya jenis coping yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah emotion focused coping (coping berfokus pada emosi) yang mana 

bertujuan untuk meredakan atau mengatur tekanan emosional, atau 

mengurangi emosi negatif yang ditimbulkan oleh situasi. Bentuk tingkah laku 

dari jenis coping ini misalnya berupaya untuk mencari dukungan sosial atau 



 

 

tambahan informasi. Sementara bentuk kognitifnya adalah berupaya 

mengatasi emosi yang timbul pada tingkat kognitif. Dan dari kelima aspek 

dari emotion focused coping yang lebih berkesinambungan dengan hasil 

penelitian ialah Turning to Religion, yang mana Individu akan beralih ke 

Agama ketika berada di dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Agama 

dapat berfungsi sebagai dukungan emosional, menjadi sarana untuk 

reinterpretasi positif, maupun sebagai upaya untuk menghadapi stressor itu 

sendiri. Individu yang beralih pada Agama akan mengembalikan semua 

permasalahan pada Agama dan keyakinan yang dianut. 

 

2. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan di Pesantren Dalam Membantu 

Coping Seksual Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B Baturaja 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bersama 

pegawai/staf dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja, ada 

berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pesantren ini, yang mana 

dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari sabtu saja karena pada hari 

minggu tidak diperbolehkan ada kegiatan di dalam Rutan, dalam kegiatan 

pesantren mereka harus berada di dalam mushollah pada pukul 8.00 sampai 

dengan sholat dzuhur berjamaah, dan kegiatan- kegiatan di pesantren yang 

dilakukan warga binaan adalah seperti; belajar mengaji, belajar berpuasa 

sunnah, tata cara sholat lima waktu, sholat sunnah, cara sholat jenazah, adzan, 



 

 

mendengarkan kajian-kajian dari ustadz, dan yang mengisi kajian pada 

kegiatan pesantren terkadang pegawai dari Rutan itu sendiri, tetapi lebih 

sering mendatangkan ustadz dari luar untuk mengisi kegiatan pesantren 

tersebut, agar warga binaan tidak bosan jika melihat ustadznya itu- itu saja. 

Hal ini sejalan dengan landasan teori sebelumnya, sesuai dengan yang 

di ungkapkan dalam buku Syaikh. M. Ahmad Ismail Al- Muqaddam, Mengapa 

Harus Sholat, bahwasannya orang yang sholat dengan khusyuk dan sempurna 

dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar dan menuntunnya 

kepada kebaikan. Apabila seseorang telah melakukan perilaku kemaksiatan, 

kemudian dia berdiri, bersuci, dan melaksanakan shalat karena Allah semata, 

kemudian memohon ampunan kepada-Nya, maka Allah mengampuni perilaku 

kemaksiatan orang tersebut. 

Dan di dalam membantu coping pada warga binaan yaitu berpuasa 

sesuai yang di ungkapkan dalam buku Miftah Faridl yang berjudul Pokok-

Pokok Ajaran Islam, bahwasannya Pengertian Puasa dalam islam. Puasa ialah 

suatu bentuk ibadah dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan seks 

dan hal-hal lain yang berarti dengan itu, dari sejak fajar sampai magrib, 

dengan niat mencari ridha Allah SWT. 

Selanjutnya bentuk kegiatan yang dilakukan adalah bersabar dan 

berdzikir kepada Allah SWT, sesuai dengan yang di ungkapkan di dalam buku 

Ismail Nawawi yang berjudul Pedoman Juru Dakwah Tema-Tema Bekal Para 

Da‟i Dalam Membina Pribadi Muslim Yang Kaffah, bahwasannya pengertian 



 

 

bersabar adalah merupakan salah satu hal yang menyelamatkan diri seorang 

muslim. Bersabar atas segala musibah, yang datangnya dari Allah dan 

bersyukur atas segala kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita, serta 

berzuhud kepada dunia yang kerap melalaikan manusia mengingat kepada 

Allah. Adapun sifat sabar itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. 

Hajat manusia kepada sifat sabar itu amat kelihatan sekali dalam segala 

kondisinya. Sebab itu seorang muslim sangat berhajad dan perlu kepada sifat 

sabar, terutama sekali ketika menghadapi balak dan bencana, kesusahan, 

kesukaran, dan segala macam kegagalan. Dan pengertian berdzikir ialah 

mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau 

mengerti. Sedangkan dalam pengertian terminologi dzikir sering dimaknai 

sebagai suatu amal ucapan atau amal qauliyah melalui bacaan-bacaan tertentu 

untuk mengingat Allah.   

 

3. Coping Seksual Berbasis Pesantren Pada Warga Binaan Di Rumah 

Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan bersama 5 

warga binaan bahwasannya, dengan adanya kegiatan pesantren yang 

dilakukan  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja dalam 

coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan.  Dimana warga binaan 

dapat menerima semua aturan yang berlaku dan mampu menjalankan 



 

 

kewajiban serta tanggung jawab mereka sebagai warga binaan 

pemasyarakatan. 

Metode yang dilakukan warga binaan di Rumah Tahanan Negara 

(RUTAN) Klas II B dalam coping seksual selama menjalani masa tahanan 

dengan mengikuti kegiatan pesantren yaitu ; menjalankan sholat 5 waktu dan 

sholat sunah, belajar berpuasa sunnah, mendengarkan ceramah ustadz, 

mengaji bersama, dan berdzikir. Proses coping seksual berbasis pesantren 

pada warga binaan yaitu dengan menerapkan apa yang telah diajarkan dalam 

kegiatan pesantren di kehidupan sehari-hari seperti sholat, berpuasa, mengaji 

dan berdzikir di kamar mereka.  

Selain itu juga Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

memiliki berbagai kegiatan pembinaan yang harus warga binaan ikuti, dengan 

demikian hari-hari yang warga binaan lalui penuh dengan kegiatan yang 

sudah diatur oleh pihak Rutan. Dengan itu semakin sedikit peluang bagi 

warga binaan memikirkan hasrat seksual mereka selama menjalani masa 

tahanan. Adapun kegiatan pembinaan lainnya sebagai berikut: 

a. Pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan pesantren  

b. Pembinaan kemandirian dan latihan keterampilan seperti, menjahit, 

membuat pot dari kertas, merajut tas. 



 

 

c. Pembinaan olah raga yang dilaksanakan setiap hari yaitu senam pagi, 

dan juga pihak Rutan memfasilitasi warga binaan untuk melakukan 

olahraga, seperti olahraga bola volly, badminton dan tenis meja.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “Coping Seksual Berbasis 

Pesantren Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja”. Serta berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya. Maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan : 

1. Coping pada warga binaan dalam mengatasi tekanan karena tidak dapat 

menyalurkan hasrat seksualnya di Rutan, warga binaan melakukan dengan 

cara diantaranya; mendengarkan suara istri dari telepon/ Wartelpas, 

mengobrol dengan teman di Rutan, berbaring sambil mengkhayalkan istri, 

melihat-lihat foto istri, ada juga dengan berjalannya waktu menjalani masa 

tahanan hasrat seksual itu dengan sendirinya tidak menjadi pikiran mereka 

lagi. Ada warga binaan jika hasrat seksualnya muncul dia langsung 

mengambil air wudhu dan bersiap untuk melaksanakan sholat wajib 

maupun sholat sunnah. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga binaan dalam membantu coping 

seksual mereka selama menjalani masa tahanan dengan mengikuti 

kegiatan yang ada di Rutan salah satunya yaitu melalui kegiatan pesantren, 

yang mana mengajarkan warga binaannya agar selalu ingat kepada Allah 

SWT, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti; belajar tata sholat 5 

waktu, belajar berpuasa sunah, berdzikir, mendengarkan ceramah-ceramah 



 

 

dari ustadz, belajar mengaji, yang mana dapat membantu warga binaan 

dalam mengendalikan hasrat seksual mereka selama berada di dalam 

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

3. Metode yang dilakukan warga binaan selama menjalani masa tahanan 

dengan mengikuti kegiatan pesantren yaitu ; menjalankan sholat 5 Waktu, 

berpuasa, mendengarkan ceramah ustadz, mengaji bersama, dan berdzikir. 

Proses coping seksual berbasis pesantren pada warga binaan yaitu dengan 

menerapkan apa yang telah diajarkan dalam kegiatan pesantren di 

kehidupan sehari-hari seperti melaksanakan sholat wajib maupun sholat 

sunnah, berpuasa sunnah, mengaji, dan berdzikir di kamar mereka. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan penelitian diatas peneliti dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada Pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Baturaja 

untuk bisa mempertahankan program-program yang telah ada, seperti 

program rohani dan jasmani agar bisa continue (berkelanjutan). 

2. Kepada warga binaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B 

Baturaja untuk bisa menahan diri dengan keadaan serta aturan yang 

berlaku di dan ikutilah seluruh kegiatan atau pembinaan yang ada, demi 

perbaikan diri untuk bisa hidup yang lebih baik ditengah masyarakat 

nantinya.  
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KISI-KISI WAWANCARA 

 

A. Wawancara Ke Pegawai/ Staff  

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Berapa jumlah keseluruhan pegawai dan staf yang ada di 

Rutan Klas II B Baturaja? 

 

2. Berapa jumlah keseluruhan warga binaan yang ada di Rutan 

Klas II B Baturaja? 

 

3. Berapa jumlah kamar yang ada di Rutan Klas II B Baturaja?  

4. Berapa orang warga binaan didalam satu kamar?   

5. Apakah seluruh warga binaan yang ada di Rutan Klas II B 

Baturaja ini telah menikah (berkeluarga)? 

 

6. Berapa kali dalam satu minggu keluarga bisa menjenguk 

warga binaan di Rutan Klas II B Baturaja? 

 

7. Adakah batas waktu untuk keluarga yang menjenguk warga 

binaan di Rutan Klas II B Baturaja? 

 

8. Adakah proses konseling yang diberikan pihak Rutan 

kepada warga binaan? 

 

9. Apakah Rutan menyediakan tempat pemenuhan kebutuhan 

seksual seperti bilik asmara kepada warga binaan yang telah 

menikah? 

 

10. Apakah saudara pernah melihat warga binaan melakukan 

hal yang tidak wajar dalam pemenuhan kebutuhan seksual 

mereka di dalam Rutan Klas II B Baturaja? 

 

11. Apa kegiatan yang sering dilakukan warga binaan dalam 

menahan hasrat seksual di dalam Rutan Klas II B Baturaja? 

 

12. Apakah boleh jika warga binaan ingin menyalurkan hasrat 

seksualnya bersama istri di luar Rutan? 

 



 

 

13. Bagaimana kondisi psikologi (Kejiwaan) warga binaan yang 

tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya di dalam Rutan? 

 

14. Apakah ada program dari Rutan untuk membantu warga 

binaan jika timbulnya hasrat seksual? 

 

15. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan warga binaan setiap 

minggunya?  

 

16. Apa yang dilakukan pada kegiatan pesantren terhadap warga 

binaan?  

 

17. Apakah warga binaan antusias dengan kegiatan pesantren di 

Rutan? 

 

18. Berapa kali kegiatan pesantren dilakukan setiap minggunya?  

19. Pada pukul berapa kegiatan pesantren dimulai dan selesai?  

20. Selain kegiatan pesantren, adakah kegiatan yang lain untuk 

mengisi waktu kekosongan warga binaan? 

 

 

  



 

 

B. Wawancara Ke Warga Binaan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama saudara berada di Rutan Kelas II B 

Baturaja? 

 

2. Apakah saudara merasa puas dengan fasilitas yang tersedia 

di Rutan Kelas II B Baturaja?  

 

3. Pernahkah saudara melakukan hubungan suami istri selama 

berada di Rutan Kelas II B Baturaja? 

 

4. Bagaimana Pendapat saudara dengan adanya ruang bilik 

asmara? 

 

5. Bagaimana Pendapat saudara dengan tidak adanya ruang 

bilik asmara? 

 

6. Sudah berapa lama saudara berumah tangga?  

7. Biasanya berapa kali saudara melakukan hubungan suami 

istri dalam satu bulannya? 

 

8. Apa yang akan saudara lakukan jika timbulnya hasrat 

seksual?  

 

9. Apakah dengan kegiatan yang saudara lakukan dapat 

memuaskan hasrat seksual? 

 

10. Kapan biasanya hasrat seksual saudara itu timbul?  

11. Seberapa sering hasrat seksual itu timbul?  

12. Apakah penting hubungan seksual bagi saudara?  

13. Apa yang menyebabkan timbulnya hasrat seksual?  

14. Apakah ada program dari Rutan untuk membantu warga 

binaan jika timbulnya hasrat seksual? 

 

15. Mengenai kebutuhan seksual di Rutan ini apa yang saudara 

harapkan kepada pihak Rutan Kelas II B Baturaja? 

 



 

 

16. Apa yang anda lakukan kalau timbul hasrat tersebut?  

17. Apakah dengan kegiatan pesantren hasrat seksual anda bisa 

hilang?  

 

18. Apa saja yang dilakukan saat kegiatan pesantren 

berlangsung? 

 

19. Apakah yang anda dapat di kegiatan pesantren, anda 

terapkan dikehidupan sehari-hari? 

 

20. Bagaimana perasaan saudara setelah diberikan konseling?  

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


