
i	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian narkoba secara umum adalah zat yang menyebabkan 

seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, pengamatan, 

perasaaan dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba merupakan 

singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba biasa juga 

disebut dengan NAPZA. Dilihat dari singkatan narkoba yakni narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif yang tidak lain merupakan pengelompokan dari 

macam-macam narkoba atau jenis-jenis narkoba (Fadli, 2017, h. 4) Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba adalah obat yang dapat 

menenangkan  syaraf, menghilangkan rasa  sakit, menimbulkan rasa 

mengantuk atau merangsang. 

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang  

bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir 

permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah 

penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring 

meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin 

beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya 

(Simangunsong, 2015, h. 1-68). Akibat yang ditimbulkan dalam peredaran 

gelap penyalahgunaan narkoba terbukti sangat merugikan yang dapat 

ditinjau dari segala aspek seperti medis, sosial, hukum, ekonomi serta 

keamanan. Bahkan bila tidak ada pencegahan yang efektif dan 

berkelanjutan dapat mengakibatkan bangsa kehilangan generasinya, 

(Rahmadona dan Agustin, 2013, h. 59-65)
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Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum pria 

saja tetapi juga kaum wanita. Dengan semakin banyaknya wanita 

beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana 

halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan. 

Keinginan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang mempengaruhinya 

maka wanita membutuhkan banyak materi untuk mengimbanginya 

pengaruh dari lingkungan. Ketidakmampuan wanita dalam menyesuaikan 

pengaruh lingkungan menjadi sebuah tekanan yaitu tekanan sosial yang 

seimbang dengan orang lain dalam pergaulannya dan tekanan ekonomi yang 

semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat 

dalam penyalahgunaan narkotika baik itu sebagai pengguna, pengedar, 

maupun kurir pengantar narkotika. (Agustina, Firganefi, dan Andrisman, 

2015, h. 388-401). Disisi lain, penyebab penyalahgunaan narkoba pada 

wanita adalah mereka diperalat warga negara asing (WNA), serta diawali 

ketidaktahuan  ditambah kondisi perekonomian keluarga yang kurang 

mampu (Hasanah, 2012, h. 51-68 ). 

Latar belakang keluarga mereka tidak semuanya berasal dari 

keluarga yang ‘berantakan’ tetapi sering digambarkan sebagai keluarga 

yang ‘normal’. Beberapa jalan yang ditempuh untuk mulai menggunakan 

narkoba misalnya karena pengaruh teman, ingin diterima oleh jaringan 

pertemanannya atau sebagai ‘pelarian’ untuk perempuan misalnya karena 

pasangannya juga merupakan pengguna narkoba atau mengalami kekerasan 

dari pasangannya (Praptorahardjo, 2015, h. 2). Soekadji mengatakan 

berbagai latar belakang penyalahgunaan narkoba mulai dari alasan ingin 

mencoba, ingin tahu dan ingin menjajagi (yang dianggap tantangan dan 

peristiwa seru); memberontak untuk memproklamirkan kebebasan dan 

penolakan terhadap standar orang dewasa; pelampiasan frustrasi atau 
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kemarahan; sampai unjuk protes terhadap dilema sosial, moral dan politik 

masyarakat dan penguasanya (dalam Purnomowardani & Koentjoro, 2000, 

h. 60-72). Dalam Kompas tanggal  13 Juli 2010, Santosa menduga 

penyalahgunaan dan penyebab utama keterlibatan perempuan dengan 

barang terlarang tersebut diawali ketidaktahuan ditambah kondisi 

perekonomian keluarga yang kurang mampu.  

Penulis melakukan wawancara pada tiga narapidana wanita di 

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bulu Semarang yang mengatakan hal 

berbeda. Subyek pertama yang berinisial EY mengatakan:  

“Pada awalnya terlibat kasus narkoba disebabkan memiliki suami 

pengangguran, dan bekerja pada seorang boss untuk menghidupi 

anak-anaknya, kenyataanya setelah tertangkap karena kasus 

narkoba, bossnya tidak bertanggung jawab.” (kutipan wawancara 

tanggal 3 November 2016). Subyek kedua yang berinisial L 

mengatakan: “Awal mulanya mendapat tawaran dari bandar 

narkoba, jika memakai narkoba akan lebih berani dalam tawuran. 

Keterlibatan dalam tawuran disebabkan memiliki orang tua cerai 

dan tidak mendapat perhatian dari keluarga. (kutipan wawancara 

tanggal 3 November 2016). Subyek ketiga yang berinisial ER 

mengatakan: “Berawal dari memakai narkoba menyebabkan 

muncul pemikiran dengan menjual narkoba akan mendapat 

keuntungan sehingga memberanikan bisnis narkoba kecil-kecilan. 

Bisnis narkoba dilatar belakangi memakai narkoba karena memiliki 

anak-anak”  (wawancara tanggal 3 November 2016) 

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga subyek maka dapat 

disimpulkan bahwa penyebab wanita menjadi narapidana kasus narkoba 
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adalah tekanan ekonomi, pergaulan yang bebas, dan permasalahan dalam 

keluarga. Hal tersebut merupakan akibat ketidakmampuan menyesuaikan 

terhadap lingkungan. 

Sujarwa, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat 

memperlihatkan indikasi bahwa “harkat dan martabat” perempuan banyak 

dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku 

manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan 

yang tipis akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang 

dari norma-norma agama maupun norma-norma yang ada (dalam 

Sumarauw, 2013, h. 2). Wanita penyalahgunaan narkoba terjaring oleh 

pihak yang berwajib  sehingga dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan 

menjadi narapidana wanita kasus narkoba.(Handryansah, 2013, h. 5) 

Dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan dijelaskan 

bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana 

hilang kemerdekaan di LAPAS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2014) edisi ke empat, narapidana adalah 

orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak 

pidana) atau terhukum.  Menurut Harsono (1995, h. 51), narapidana adalah 

orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, 

pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya orang hanya 

menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani  pidana penjara. 

Narapidana (Junhar, Suling, dan Supit, 2015, h. 100-107) adalah individu 

yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan 

dijatuhi hukuman atau pidana serta kehilangan kemerdekaan. Pengadilan 

mengirimkan narapidana ke rumah tahanan (Rutan) atau lembaga 

pemasyarakatan (LP) untuk menjalani hukuman dalam jangka waktu 
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tertentu. Jadi yang dimaksud dengan narapidana wanita adalah wanita yang 

dijatuhi pidana oleh pengadilan dan dimasukkan kedalam lembaga 

pemasyarakatan (Anggraini, 2015, h. 284-311) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham,  jumlah narapidana wanita 

di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Semarang selama tahun 2016 yaitu 

pada bulan januari sebanyak  305 orang, pada pulan Februari sebanyak 320 

orang, pada bulan maret sebanyak 323 orang, pada bulan april sebanyak 331 

orang, pada bulan mei sebanyak 360 orang, pada bulan juni sebanyak 387 

orang, pada bulan juli sebanyak 392 orang, pada bulan agustus sebanyak 

385 orang, pada bulan september sebanyak 375 orang, pada bulan oktober 

sebanyak 374 orang, dan pada bulan november sebanyak  371 (Ditjenpas). 

Berdasarkan  data diatas, adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan 

wanita maka akan meningkatkan jumlah narapidana di Lembaga 

permasyarakatan. Sedangkan jumlah narapidana kasus narkoba di Lembaga 

Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang sebanyak 70% dari jumlah 

total narapidana wanita yang ada. 

Menurut Harsono (1995, h. 51) narapidana yang menjalani pidana 

di Lembaga Permasyarakatan, pada dasarnya selama menjalani pidana, 

telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang 

bersangkutan  hanya dapat bergerak di dalam Lembaga Permasyarakatan. 

Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak, telah dirampas untuk jangka  

waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Teori yang dikemukakan oleh 

Reeder, Martin dan Griffin  (dalam Ekasari & Susanti, 2009, h. 1-31) 

mengatakan bahwa terpenjara adalah merupakan suatu peristiwa hidup yang 

dapat menyebabkan stres bahkan dapat beresiko mengalami depresi. 

Kehidupan di dalam LP yang terisolasi dari lingkungan luar, jauh dari 
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orang-orang yang dicintai dan dikenal akan menimbulkan suatu goncangan 

psikologis tersendiri bagi seorang narapidana.  

Kondisi dalam Lembaga permasyarakatam  tentulah berbeda dengan 

kondisi  kehidupan dalam masyarakat, dimana narapidana tidak bisa 

melakukan aktifitas yang disukainya. Masalah-masalah dapat muncul di 

antara para narapidana (Pratiwi dan Utami, 2011, h. 40-47). Dalam 

penelitiannya Junhar, dkk (2015, h. 100-107) mengatakan Ruang gerak 

narapidana dibatasi selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan 

terisolasi dari masyarakat. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan stres 

pada narapidana. Lama masa hukuman yang dijalani merupakan salah satu 

faktor penyebab stres, bila seseorang tidak dapat bertahan dan menerima 

kenyataan, maka akan rentan sekali terjadi masalah gangguan jiwa  

Penulis melakukan wawancara dengan seorang narapidana yang 

berinisial EY mengatakan: 

“Stres itu wajar ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh 

dari anak, habis gitu hukuman yang belum jelas kapan pulang, stres 

itu wajar tapi ndak sampai stres yang parah, kapan turun remisi 

hahaha soalnya belum kejelasan, ketentuan undang-undang baru 

belum jelas, yang bikin stres kapan sie dapat remisi, itu yang 

dominan kapan pulang.. soalnya karena disini ada yang jalan 3 

tahun 4 tahun belum pulang, sedangkan ada yang 4 tahun 2 bulan 

belum pulang, belum dapat remisi, kita yang masih baru-baru juga 

resah jadi yang udah lama aja belum jelas, paling gitu aja 

stressnya” (wawancara tanggal 3 November 2016) 

Menurut Junhar, dkk (2015, h. 100-107) yang dirasakan oleh 

individu yang menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres 



	
	

7	
	

yang dialaminya. Stres merupakan suatu wujud dari hubungan antara 

kejadian atau kondisi lingkungan dengan penilaian kognitif individu 

terhadap tingkat, tipe tantangan, kesulitan, kehilangan dan ancaman. 

Menurut Santrock (dalam Pasudewi, 2012, h. 14-22) stres adalah respon 

individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres (stresor), yang 

mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya 

(koping). Menurut Taylor stress merupakan hasil dari proses penilaian 

individu berkaitan dengan sumber-sumber pribadi yang dimilikinya untuk 

menghadapi tuntutan dari lingkungan (dalam Ekasari dan Susanti, 2009, h. 

1-31). Terjadinya stres pada stressor dan tanggapan seseorang terhadap 

stressor tersebut.  Stressor meliputi: 1)  Lingkungan fisik, seperti suhu, 

cahaya, suara, polusi, atau kepadatan, 2) Individu, seperti konflik peran atau 

tanggung jawab, 3) Kelompok seperti hubungan dengan teman, atasan, atau 

bawahan, 4) Keorganisasian, seperti kebijakan, struktur, dan partisipasi 

(Siswanto, 2007, h. 51-52). 

Stres pada narapidana dalam menghadapi masa tahanannya adalah 

suatu keadaan dimana narapidana  merasa tidak dapat menyeimbangkan 

antara situasi yang menuntut dengan perasaannya. Narapidana merasa 

bahwa dirinya berada dalam keadaan yang terburuk dan memandang 

keadaan terburuk  tersebut sebagai beban yang melebihi kemampuannya. 

Pemicu timbulnya stres pada narapidana wanita adalah karena 

mempertanggung jawabkan kejahatannya, berada di dalam lingkungan baru 

yang penuh dengan peraturan, bergaul dengan orang-orang baru yang 

sebagian besar pernah melakukan kejahatan, jauh dengan  keluarga dan 

orang-orang yang disayangi, merasa hidupnya tidak bebas, memikirkan 

bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkannnya, memikirkan bagaimana 

nasib dia setelah bebas  dari  lembaga pemasyarakatan, dan masih 
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banyak lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang narapidana. (Ekasari 

dan Susanti, 2009, h. 2-4).  

Berdasarkan informasi yang didapat dari kepala lembaga 

permasyarakatan bahwa sebagian  narapidana mengalami stres hal tersebut  

dikarenakan banyak hal yang tidak sesuai harapan bagi narapidana, misal 

terlalu ketat dan terlalu disiplin. Demikian berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti terdapat gejala-gejala stres yang muncul pada narapidana 

perempuan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang 

di antaranya narapidana tampak murung, tampak gugup, mudah tersinggung 

dan marah, enggan melakukan kegiatan, dan mengasingkan diri. Menurut 

Cooke, dkk (dalam Juniartha, Ruspawan, dan Sipahutar, 2015, h. 100-107), 

napi menghadapi berbagai stresor, tidak hanya dari dalam lapas, tetapi juga 

dari luar lapas. Semua stresor yang dihadapi manusia tidak selamanya akan 

menjadikan seseorang stres, untuk mengatasi stresor seseorang harus 

memiliki sebuah koping atau penyesuaian diri. 

Menurut Mohino, Kirchner, dan Forns (dalam Sholichatun, 2011, h. 

23-42) koping merupakan strategi- strategi social, personal dan kontekstual 

yang digunakan oleh individu dalam menghadapi situasi yang dipersepsikan 

sebagai kondisi yang menyebabkan stress atau distress psikologis. Menurut 

Radley (dalam Meiriana, 2016, h. 396-406) istilah coping stress dapat 

diartikan sebagai penyesuaian secara kognitif dan perilaku menuju keadaan 

yang lebih baik, mengurangi dan bertoleransi dengan tuntutan-tuntutan yang 

ada yang mengakibatkan stres.  

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa 

banyak hal yang sangat mungkin terjadi pada narapidana wanita. Hal inilah 

yang membuat peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai Stres dan 



	
	

9	
	

Koping Stres yang dilakukan oleh narapidana dalam menjalani kehidupan 

selama lima tahun di  Lembaga Permasyarakatan	 kelas IIA Perempuan 

Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui fenomena stres dan koping stres pada narapidana 

perempuan kasus narkoba di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA 

Perempuan Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

diharapkan mampu menambah dan melengkapi hasil-hasil 

penelitian psikologi sebelumnya serta dapat memberikan 

sumbangan data empirik bagi ilmu psikologi terutama dalam bidang 

psikologi klinis  dan psikologi sosial. 

2. Manfaat praktis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada  

narapidana wanita mengenai  stres dan koping stres di Lembaga 

Permasyarakatan bagi Narapidana Narkoba 

 

 

 


