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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang 

sama di mata hukum. Hal tersebut tertulis jelas dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 27, bahwa Indonesia merupakan negara 

yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung 

tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta 

wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa 

membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan. Dengan 

demikian semua warga negara wajib mentaati segala bentuk 

peraturan yang berlaku. Barang siapa melakukan pelanggaran maka 

akan ditindak secara hukum oleh pihak yang berwajib sebagai suatu 

bentuk kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id), kejahatan adalah suatu bentuk 

tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang 

sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana. Data 

registrasi Polri (https://www.bappenas.go.id) mengungkapkan bahwa 

semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak 

tindak kenjahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa 

kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Hal ini dibuktikan 

dalam grafik tingkat kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2014 

hingga 2017, dari Statistik Kriminal 2017 . 
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Grafik 1 

Jumlah Tindak Kriminalitas di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah kejahatan di Jawa Tengah sendiri mencapai 14.353 

kasus per tahun 2016 dan berada di urutan ke-delapan provinsi 

dengan jumlah tindak kejahatan terbanyak pada kasus pencurian 

dengan pemberatan mencapai angka 2.713. 

Selanjutnya seorang pelaku kejahatan akan ditindak secara 

hukum dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memeroleh kekuatan hukum tetap, dalam KUHAP disebut sebagai 

seorang narapidana. Seorang narapidana akan menjalani hari-harinya 

selama masa hukuman yang telah ditetapkan vonis hakim di dalam 

lembaga permasyarakatan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga 

permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. 
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Meningkatnya tindak krimininalitas dan penegakkan hukum 

berdampak pada banyaknya penghuni Lapas. Namun hingga saat ini, 

kapasitas Lapas masih belum sebanding dengan jumlah 

penghuninya. Data terakhir yang dihimpun dari Direktorat Jenderal 

Permasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM 

(http://smslap.ditjenpas.go.id), jumlah narapidana perempuan di 

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Semarang selama tahun 2017 

sebagai berikut,  

Grafik 2 

Jumlah Narapidana di LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang 

Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjadi overcapacity sebanyak 67% dari jumlah kapasitas 

yang semestinya yakni sebesar 174 orang. 

Menyandang status sebagai seorang narapidana lembaga 

pemasyarakatan dan menjalani masa hukuman dengan rentang waktu 
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cukup lama, seringkali menimbulkan permasalahan psikologis bagi 

para narapidana. Ahmad dan Mazlan (2014)  menyebutkan bahwa 

stres dan depresi adalah dua masalah umum yang terjadi pada 

narapidana. Kedua masalah tersebut sering dikaitkan dengan 

pengalaman di Lapas diantara narapidana, terutama narapidana 

perempuan. 

Seperti yang dikemukakan pula oleh Butterfield (Gussak, 

2009) bahwa narapidana perempuan lebih rentan mengalami mental 

illnes dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Penelitian yang 

dilakukan oleh’oh University Of South Wales (Aini, 2015)  juga 

menunjukkan bahwa 36% masalah kesehatan mental yang dirasakan 

oleh penghuni Lapas adalah anxietas dan tingkat kejadianya lebih 

tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki yaitu 61% : 

39%. Perempuan di penjara memiliki beban yang lebih tinggi 

terkena gangguan kesehatan kronis, gangguan kejiwaan, 

dibandingkan pada pria (Binswanger, 2007). 

Berdasarkan wawancara peneliti di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Semarang terhadap tiga narapidana berinisial 

ES, VA, dan SR, ketiganya mengaku mengalami stres yang cukup 

berat saat pertama kali masuk ke lapas. Hal ini selaras dengan 

pendapat Williams (2007),  bahwa situasi ketika awal masuk penjara 

merupakan keadaan yang paling memengaruhi psikologis 

narapidana. 

Rasmun (Pathmanathan & Husada, 2013) menjelaskan stres 

sebagai reaksi alamiah tubuh yang terjadi mengikuti setiap 
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perubahan yang ada pada lingkungan sekitar. Stres biasanya dimulai 

dari rasa kewalahan akibat banyaknya tekanan dari luar dan dalam 

diri yang telah berlangsung cukup lama. Stres ringan, sedang 

maupun berat dapat menimbulkan perubahan fungsi, baik fisiologis, 

kognitif, emosi dan perilaku. Efek psikologi stres tidak tergantung 

pada jumlah stres maupun beratnya stres yang terjadi, namun 

tergantung pada status stres itu sendiri, apakah stres tersebut 

diinginkan (desirable stress) atau tidak diinginkan (undesirable 

stress). Stres yang tidak diinginkan mempunyai potensi yang lebih 

besar dalam menimbulkan efek psikologis. Dalam keadaan seperti 

itu, perasaan intens seperti rasa takut, frustrasi, kemarahan, dan 

keserakahan dapat dengan cepat menghasilkan perilaku antisosial, 

dan penahanan yang diakibatkannya di lembaga pemasyarakatan 

membawa tekanan tambahan, dengan kemungkinan lebih 

memperburuk kondisi ini (Samuelson, Carmody, & Bratt, 2007). 

Ketika harus tinggal di Lapas, segala ruang gerak pada 

narapidana menjadi terbatas dan terisolasi dari masyarakat. Keadaan 

terisolasi dan terbatasi menjadi stressor tersendiri bagi para 

narapidana yang akhirnya menyebabkan stres. Perasaan sedih yang 

dialami narapidana setelah menerima hukuman serta berbagai 

perasaan lainnya seperti rasa bersalah, hilangnya kebebasan, 

perasaan malu, sanksi ekonomi, dan sosial serta kehidupan dalam 

Lapas yang penuh dengan tekanan psikologis semakin menambah 

stressor yang dialami para narapidana perempuan. Dalam 

wawancara yang dilakukan pada Desember 2017, ES, VA, dan SR 
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mengaku bahwa selama menjalani masa tahanan di Lapas juga 

mengalami stres, 

“nyesel mbak.. wis ngono, stiap hari keinget rasa bersalah, 

pas bangun pas mau tidur po neh pas nglamun dikamar to… 

keinget.. sedih lah wes mbak, tur malu mbe keluarga dapet 

omongan dari tetangga ini itu dadi rak penak, kepikiran trs 

marakke stres.. pusing…“ (ES). 

“slama disini ya... stres jauh dari keluarga, saya kan punya 

anak, udah jarang kesini jengukin, apalagi sejak itu em.. 

dibuat jadwal kunjungan jadi cuma 2 ato 3 kali seminggu jadi 

makin jarang ketemu. Ya kasian juga si sama anak, malu jadi 

beban, apalagi keluarga mbak” (VA). 

“masih suka sedih, ada perasaan bersalah gitu mbak, 

walaupun orangtua udah maafin.. katanya ikhlas lahir batin.. 

tapi kan ya… kita sbagai anak udah ngecewain orangtua mesti 

kebawa-bawa keinget-inget terus. Apalagi kalo pas diem 

nglamun gitu mesti keinget lagi rasa bersalah sama sedihnya 

itu mbak, udah ngecewain orangtua” (SR).  

Dari ketiga kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa ketiga subyek mengalami stres selama ditahan di Lapas 

Perempuan Kelas IIA Semarang. 

Selain itu, beberapa tanda stres seringkali memicu depresi 

yang berdampak pada risiko menyakiti diri sendiri bahkan percobaan 

bunuh diri (Kirchner, Ferrer, Forns, & Zanini, 2011). Ditambahkan 

pula oleh Irlandia dan York (Ahmad & Mazlan, 2014) stres yang 
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dialami narapidana sering dikaitkan dengan risiko menyakiti diri dan 

bunuh diri di penjara. Pengakuan SR dalam wawancara yang 

dilakukan pada Desember 2017, menyatakan bahwa pernah 

menyakiti dirinya sendiri pada saat masih ditahan di kepolisian 

hingga saat menjadi narapidana di Lapas akibat stres yang dialami, 

“waktu saya ketangkep terus ditahan di kepolisian, saya 

ngrasa sedih, stres banget, kayak orang nggak bisa berpikir 

normal,  sampe saya akhirnya  benturin kepala ke tembok 

sambil nangis sama teriak-teriak tu mbak, tapi untungnya ada 

temen satu tahanan saya langsung nenangin saya, disuruh 

insyaf. Waktu pertama kali masuk lapas karna stres ya, saya 

sempet benturin kepala lagi ke tembok pas di kamar gak ada 

orang, tapi habis itu saya langsung keinget kata temen yang 

pas ditahanan disuruh banyak insyaf, jadi setelah itu gak 

pernah benturin kepala lagi”. 

Kartono (2011) menjelaskan bahwa pandangan masyarakat 

yang buruk tentang seorang narapidana juga memberikan efek yang 

buruk terhadap narapidana tentang diri mereka, sehingga narapidana 

kehilangan rasa kepercayaan diri dan merasakan takut menghadapi 

penerimaan masyarakat setelah hukuman berakhir, sehingga 

berdampak narapidana menjadi stres. Penelitian yang dilakukan oleh 

Fahruliana (2011) menyatakan bahwa munculnya stres pada 

narapidana umumnya saat menjelang masa pembebasan. Setelah 

keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka berpikir bahwa diri 

mereka sudah dianggap penjahat oleh orang-orang sekitar, sehingga 
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tidak mau untuk bersosialisasi dengan komunitas. Mereka juga akan 

merasa sulit mendapatkan pekerjaan karena masa lalunya yang 

pernah ditahan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini pun dapat 

memicu stres pada mantan narapidana. Dalam wawancara yang 

dilakukan pada Desember 2017, ES dan VA mengungkap ketakutan 

mereka saat nantinya keluar dari Lapas,  

“ya harapan saya nanti pas pulang ya diterima kembali 

sebagai orang biasa, saya takut orang apalagi tetangga-

tetangga pada mikir kalo saya bekas napi nanti nglakuin 

kejahatan lagi, ya emang ini salah saya, tapi kan juga kasian 

sama keluarga saya” (ES). 

“kadang ada sih mbak perasaan kayak gitu, tetangga tau kita 

jadi napi ya nanti takutnya pas saya keluar terus ditanya-

tanyain kok bisa melakukan itu dll, padahal saya nggak mau 

bahas itu, biar itu jadi masa lalu saya” (VA). 

Dari kutipan kedua subyek tersebut diatas dapat disimpulkan, 

bahwa ES dan VA menunjukkan bahwa mereka stres karena 

pandangan masyarakat yang mengira mereka tetap orang jahat 

meskipun nantinya sudah keluar dari Lapas, padahal ES dan VA 

ingin agar kejahatan yang pernah dilakukan menjadi masa lalu. 

Propaganda kehidupan mantan narapidana atau warga binaan 

tersebut memang sering terjadi di masyarakat, mulai dari perasaan 

was-was, rasa curiga yang tinggi, sampai tidak diterimanya mantan 

narapidana tersebut berada di suatu lingkungan sosial masyarakat. 

Tidak sedikit masyarakat yang seakan menjastifikasi keberadaan 
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mereka sebagai mantan narapidana. Seperti seorang pencuri akan 

tetap dianggap sebagai pencuri walaupun telah menjalani masa 

hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Merupakan 

hal yang biasa ketika ada narapidana yang telah bebas dari 

hukumannya namun tetap dianggap sebagai seorang bermental 

kriminalis. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada mantan 

narapidana dan kemungkinan mereka bisa mengulangi perbuatan 

pelanggaran pidananya lagi. Meski begitu, ada pula yang masih 

dapat menerima secara terbuka dengan status mereka. 

Cooke, Baldwin dan Howison (Silawaty & Ramdhan, 2007) 

menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh narapidana 

tidak hanya dari dalam Lapas, tapi juga dari luar Lapas. 

Permasalahan-permasalahan yang berasal dari luar Lapas 

diantaranya seperti orang tua yang sakit parah, pasangan yang 

berselingkuh, anak-anak yang bermasalah dengan polisi, dan lain 

sebagainya. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi oleh narapidana adalah kehilangan kebebasan fisik, 

kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan 

barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan 

heteroseksual, dan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, 

bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan membatasi diri untuk 

berkomunikasi. Masalah-masalah tersebut pada akhirnya akan 

membawa kesulitan bagi para narapidana. Dengan begitu, banyak 

hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami tekanan atau stres, 
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khususnya bagi narapidana perempuan yang berada dalam sel atau 

tahanan yang senantiasa mendapat pengawasan dari pihak sipir. 

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk untuk 

meneliti tentang Stres pada Narapidana Lembaga Permasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stres pada 

Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu 

psikologi terutama bagi pengembangan Psikologi Sosial, 

Psikologi Kesehatan Mental, dan Psikologi Forensik dalam 

kaitannya mempelajari stres pada narapidana. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi pada 

peneliti lainnya mengenai stres yang dialami narapidana guna 

mencari cara-cara mencegah atau mengurangi dampak negatif 

yang mungkin muncul pada narapidana. 

 

 

 

 


