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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejahatan yang ada di tengah masyarakat merupakan suatu permasalahan 

yang menuntut banyak perhatian dari berbagai pihak, karena kejahatan merupakan 

tindakan yang sangat antisosial yang ditentang oleh negara. Kejahatan sebagai 

perbuatan yang antisosial harus memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara 

dengan cara pemberian penderitaan yaitu hukuman atau tindakan. Kejahatan 

merupakan tidakan hasil ekspresi emosi yang tidak stabil, dimana penjahat tidak 

dapat menyalurkan perasaan primitif dan antisosialnya.  

Di Indonesia hukuman penjara saat ini menganut falsafah pembinaan 

narapidana yang dikenal dengan  nama Pemasyarakatan, dan istilah penjara telah 

diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi 

sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan 

pemasyarakatan. Hal ini berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap 

narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan 

sekaligus mengayomi para narapidana dan memberi bekal hidup narapidana 

setelah narapidana kembali ke masyarakat (Saheroji dalam Hafida, 2004). Karena 

secara tidak langsung kondisi disebuah Lembaga Pemasyarakatan sangatlah 

berbeda jauh dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Narapidana 

yang telah masuk menghuni Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan sterotip 
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buruk dari masyarakat, selain itu kondisi yang penuh tekanan juga dapat 

mempengaruhi kondisi mental narapidana.   

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang 

sedang menjalani masa hukuman. Narapidana akan dikembalikan ke lingkungan 

masyarakat dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga serta dapat kembali 

berinteraksi dengan masyarakat. Narapidana bisa kembali menghirup udara segar 

diluar dinding penjara dan bisa kembali berekspresi serta hidup bebas tanpa aturan 

yang mengikat seperti pada saat menjalani hukuman penjara. Namun hari 

kebebasan yang semakin dekat bisa memunculkan masalah tersendiri bagi 

narapina. Sebab narapidana yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan 

mempunyai kondisi yang  sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. 

Seorang narapidana dalam jangka waktu tertentu harus berada di dalam tempat 

yang dibatasi ruang lingkupnya, aktifitas yang terbatas, komunikasi terbatas dan 

segala sesuatu yang terbatas. Dalam kondisi ini narapidana mempunyai 

kecenderungan mengalami depresi (Hertinjung dan Purwandari, 2007).  

Dari hasil screening yang bertujuan untuk mengetahui tingkat depresi pada 

narapidana, dengan menggunakan tes BDI (Beck Depresion Inventory) yang 

dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sragen didapatkan 

data sebagai berikut:  
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Tabel : 1  

Data Presentase Kecenderungan Depresi  

Tahanan dan Narapiadana di Lapas IIA Sragen Tahun 2006 

                                                                                                        (Hertinjung & Purwandari, 2007) 

 Dari tabel data presentase kecenderungan depresi dari 74 tahanan dan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen tahun 2006. 

Menunjukkan bahwa 100% narapidana yang mengalami kecenderungan depresi, 

dan narapidana yang mengalami kecenderungan depresi berat menduduki 

presentase tertinggi.  

Table : 2 

Kecenderungan Depresi Berdasarkan Kategori  

Tahanan dan Narapidana di Lapas IIA Sragen Tahun 2006 

No Kategori Narapidana Jumlah Kecenderungan ∑/N 

1 Narapidana yang menjelang bebas 7 (orang) Depresi berat 29,82 

2 Narapidana yang menjalani pidana 

lebih dari 5 tahun dan sudah 

menjalani pidana kurang dari 

setengah dari vonis 

15 (orang) Depresi berat 24,5 

3 Putusan baru dengan pidana lebih 

dari 1 tahun 

18 (orang) Depresi berat 28,2 

4 Putusan baru dengan pidana 

kurang dari 1 tahun 

10 (orang) Depresi berat 24,3 

5 Tahanan  24 (orang) Depresi berat 28,7 

                                                                             (Hertinjung & Purwandari, 2007) 

No Kecenderungan Depresi  Narapidana Presentase (%) 

1 Berat 72% 

2 Sedang 23% 

3 Ringan 5% 
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Dari  tabel data kecenderungan depresi berdasarkan kategori  tahanan dan 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sragen tahun 2006. 

Menunjukkan bahwa narapidana yang menjelang bebas mengalami 

kecenderungan depresi yang paling tinggi. 

Kecenderungan depresi berat yang dialami oleh narapidana yang menjelang 

bebas, diakibatkan karena kecemasan dalam menghadapi masa depan, yaitu 

merupakan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan gejala-gejala 

seperti kekhawatiran, keprihatinan dan rasa takut terhadap rentang waktu yang 

mengandung peristiwa-peristiwa yang belum jelas dan apa yang terjadi kemudian. 

Hal tersebut dialami terutama oleh narapidana yakni tentang bagaimana masa 

depan narapidana setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan 

(Hafida, 2004). 

Paparan Hafida selanjutnya mengenai kecemasan menghadapi masa depan 

yang dialami oleh narapidana disebabkan oleh kondisi masa datang yang belum 

jelas dan belum teramalkan, sehingga bagaimanapun tetap menimbulkan 

kekhawatiran dan kegelisahan apakah masa sulit tersebut akan terlewati dengan 

aman atau merupakan ancaman seperti yang dikhawatirkan. Kecemasan 

narapidana terlihat pada kecemasan akan sulitnya mencari pekerjaan. Sebab 

mantan narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada 

umumnya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum 

menjalani masa hukuman. Stigma penjahat yang telah melekat pada diri 

narapidana membuat narapidana tidak dapat di terima di masyarakat. Apalagi 
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narapidana tersebut tidak memiliki keahlian khusus atau keterampilan yang 

dibutuhkan, maka akan semakin sulit dalam menjalani kehidupan setelah bebas. 

Kartono (1981) menyatakan bahwa narapidana tersebut telah mendapatkan 

stigma tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diberi tanggung jawab, sehingga 

apabila narapidana tersebut keluar dari penjara maka akan sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan. Narapidana tersebut dianggap sebagai warga masyarakat 

yang tuna susila dan kurang mampu memberi partisipasi sosial. Oleh karena itu 

muncul kecemasan yang dialami oleh narapidana tentang bagaimana kelak 

menghadapi masa depan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sebab 

menurut May (dalam Koeswara, 1987) bahwa kecemasan merupakan hilangnya 

rasa berharga, bermartabat dan rasa diri atau sense of self, yang khususnya terjadi 

pada narapidana. 

Pada taraf individual narapidana, kecemasan menghadapai masa depan 

terjadi dan dialami sebagai ancaman terhadap diri individu tersebut, karena 

narapidana tidak lagi mengetahui peran apa yang harus dimainkannya dalam 

masyarakat nanti  dan dasar apa yang harus diikutinya untuk tindakan-tindakan 

yang akan dan perlu dimilikinya yang selanjutnya membuat narapidana tersebut 

bingung ke mana harus melangkah, mengingat telah adanya stigma penjahat dari 

masyarakat (Koeswara, 1987).  

Kebingungan yang dialami oleh narapidana terhadap peran apa yang akan 

dimainkannya nanti setelah keluar dari penjara akan berkaitan dengan konsep diri 

narapidana tersebut. Karena menurut Newcomb (dalam Hafida, 2004) bahwa 

konsep diri berasal dari proses interaksi sosial dan terbentuk saat mereka melihat 
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dirinya seperti yang ditunjukkan orang lain, dalam hal ini masyarakat yang telah 

memberi stigma jahat pada narapidana. 

Konsep diri pada narapidana yang demikian bisa digolongkan sebagai 

konsep diri yang negatif, sehingga akan membentuk gambaran narapidana seorang 

penjahat yang harus disingkirkan dari masyarakat, yang kemudian mebuat 

narapidana merasa tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali ke masyarakat 

karena tidak akan diterima lagi oleh masyarakat, yang kemudian menyebabkan 

timbulnya kecemasan pada narapidana dalam menghadapi masa depan, dan 

kecemasan yang terus menerus dialami oleh narapidana akan menimbulkan 

kecenderungan depresi (Hafida, 2004). 

 Konsep diri seseorang dapat dari sikapnya. Konsep diri yang negatif akan 

mengakibatkan rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak 

berani mencoba hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa diri bodoh, 

rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa tidak layak untuk sukses, pesimis, 

dan masih banyak perilaku inferior lainnya. Sebaliknya orang yang konsep dirinya 

positif akan selalu optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses, berani 

gagal, percaya diri, antusias, merasa diri berharga, berani menetapkan tujuan 

hidup, bersikap dan berpikir positip, dan dapat menjadi seorang pemimpin yang 

handal (Gunawan, 2005). 

Hampir semua individu pada umumnya tidak mengenali serta memahami 

dirinya sendiri. Hal ini terbukti dengan masih seringnya mereka bersikap di luar 

kontrol, bahkan berperilaku yang tidak sesuai tanpa mereka sadari. Pada dasarnya, 

kepribadian seseorang tercermin dari sikap, perilaku dan tutur bahasa yang 
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digunakan. Karena itu, pengenalan akan diri sendiri sangatlah penting bagi setiap 

individu agar dapat menempatkan diri dan diterima oleh berbagai macam 

lingkungan serta berbagai macam individu. Keserasian hubungan dalam 

lingkungan akan membuahkan manfaat apabila masing-masing individu memiliki 

kepekaan terhadap keadaan yang diharapkan oleh lingkungan tersebut. Untuk 

dapat menciptakan keserasian hubungan antar individu dibutuhkan pemahaman 

akan konsep diri yang tepat. Konsep diri yang tepat membantu individu untuk 

menyadari siapa dirinya (sisi positif dan negatif), di posisi mana ia berada, serta 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Dengan kata lain, konsep diri yang 

tepat merupakan alat kontrol bagi sikap dan perilaku seseorang (Powers dalam 

Gunawan, 2005). 

Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana dinamika konsep diri 

dari narapidana yang menjelang bebas. Dalam hidupnya individu telah dibentuk 

oleh berbagai pengalaman yang dijumpai dalam hubungannya dengan individu 

lain, terutama dengan orang-orang terdekat, maupun yang didapatkan dalam 

peristiwa-peristiwa kehidupan. Sejarah hidup individu dari masa lalu dapat 

membuat dirinya memandang diri lebih baik atau lebih buruk dari kenyataan 

sebenarnya (Rola dalam Centi, 2006). Kehidupan yang dijalani di dalam penjara 

akan membuat individu memiliki pandangan yang berbeda terhadap dirinya 

dibandingkan sebelum menghuni penjara, sebab secara tidak langsung kehidupan 

di dalam penjara akan mempengaruhi konsep diri, yang dapat terbentuk dan 

dipengaruhi oleh pengalaman-pengalam masa lalu atau sejarah hidup, dalam hal 

ini pengalaman menjadi seorang narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan. 
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Narapidana yang menjelang bebas secara tidak langsung telah mendapatkan 

stereotip dari masyarakat bahwa narapidana maupun matan narapidana adalah 

orang-orang yang jahat.  Bagi narapidana yang memiliki konsep diri yang baik 

atau positif  maka akan lebih siap bila menghadapi kehidupan di masyarakat 

setelah bebas, sedangkan narapidana yang memiliki konsep diri yang buruk atau 

negatif pasti kurang siap dalam menghadapi kehidupan di masyarakat setelah 

bebas, serta dapat berakibat pada kecemasan dan kecenderungan depresi pada 

narapidana. Narapidana maupun mantan narapidana yang memiliki konsep diri 

yang negatif menunjukkan bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan 

kurang maksimal dalam membentuk kepribadian baru yang positif pada 

narapidana. Sebab narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan pada 

dasarnya merupakan orang-orang ‘tersesat’ yang perlu dibina agar tidak kembali 

ke jalan yang keliru dalam menjalani kehidupannya (Saherodji dalam Hafida, 

2004). 

Narapidana selama berada dalam penjara, mendapatkan bimbingan agar 

kelak bisa diterima lagi oleh masyarakat. Sehingga narapidana dapat menerima 

kenyataan, dan dapat mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif, memiliki 

kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala 

sesuatu yang diinginkan (Anthony dalam Kusumastuti 2006). Dengan kata lain 

proses pembinaan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selain untuk 

mendidik dan mengembangkan serta membekali keterampilan pada narapidana, 

juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk sikap dan mental yang 

positif pada narapidana.  Jadi menarik untuk diteliti apakah narapidana yang 
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menjelang bebas memiliki mental yang positif atau negatif sehingga dapat 

membentuk konsep diri yang positif atau negatif. Karena konsep diri yang negatif 

dapat menyebabkan kecemasan pada narapidana dalam menghadapi masa depan, 

dan kemudaian kecemasan tersebut dapat berkembang menjadi kecenderunag 

depresi. Sedangkan konsep diri yang positif dapat membantu narapidana dalam 

beradaptasi kembali dengan kehidupan di masyarakat, sehingga narapidana dapat 

kembali optimis dalam menjalani kehidupan dimasyarkat, serta dapat kembali 

membentuk kehidupan baru yang lebih baik. Sehingga dapat mencegah mantan 

narapidana untuk kembali terjerumus ke dalam dunia kejahatan dan kriminalitas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika konsep diri pada 

narapidana menjelang bebas. Apakah narapidana yang menjelang bebas memiliki 

konsep diri yang positif atau memiliki konsep diri yang negatif ? Serta faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi dan akibat yang ditimbulkan. 

B. Tujuan Penelitian 

Mengetahui dinamika konsep diri pada narapidana menjelang bebas. 

Apakah memiliki konsep diri yang positif atau negatif serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, karena secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi 

kesiapan narapidana dalam kembali ke masyarakat. Serta mengetahui akibat 

apabila yang muncul adalah konsep diri negatif, khususnya pada kondisi mental 

narapidana yaitu kecemasan dalam menghadapi masa depan dan kecenderungan 

depresi.  
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C. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai masukan bagi para ilmuwan dalam usaha mengembangkan ilmu-

ilmu psikologi, khususnya dalam proses pembinaan narapidana di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai masukan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas 

kepribadian berupa konsep diri yang positif serta penyesuaian diri yang 

baik di masyarakat dan kesiapan terjun kembali ke lingkungan 

masyarakat pasca keluar dari penjara. 

b. Sebagai masukan bagi pihak L.P. (Lembaga Permasyarakatan) dalam 

menyusun serta peningkatan program pembinaan.  

c. Sebagai masukan bagi masyarakat agar tidak memberi stigma yang buruk 

serta stigma negatif pada matan narapidana karena secara tidak langsung 

stigma buruk dan negatif dari masyarakat dapat berpengaruh pada 

pembentukan  konsep diri pada mantan narapidana sehingga dapat 

mengganggu proses adaptasi mantan narapidana di kehidupan 

masyarakat.  
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