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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Narapidana dan tahanan merupakan populasi yang rentan terhadap 

timbulnya kejadian depresi. Seorang narapidana dan tahanan dalam menjalani 

masa tahanannya akan mengalami kehilangan kemerdekaan yang dapat 

menyebabkan timbulnya penurunan martabat serta harga diri sehingga memicu 

timbulnya kondisi stres. Selain itu, dalam kehidupan seorang narapidana dan 

tahanan di lembaga pemasyarakatan akan mengalami pola perubahan hidup yang 

penuh dengan tekanan dan rasa kehilangan yang dapat meningkatkan 

kecenderungan terjadinya depresi.  

Seorang narapidana dan tahanan dalam mempertahankan hidupnya 

mempunyai berbagai kebutuhan, yang kalau tidak terpuaskan, akan menjadi 

bimbang, marah atau gelisah, ketegangan, kecemasan, frustasi dalam menghadapi 

hari esok, bahkan sampai depresi. Depresi adalah suatu gangguan mood dengan 

karakteristik utamanya adalah adanya perasaan tertekan, rasa sedih atau kosong, 

hilangnya minat atau aktivitas yang menyenangkan, perubahan yang besar dalam 

selera makan, baik selera makan yang bertambah atau berkurang, insomnia atau 

hipersomnia, berkurangnya aktivitas motorik atau terjadinya agitas motorik, 

kelelahan dan kehilangan energi, perasaan tidak berharga atau perasaan bersalah 

yang berlebihan, berkurangnya kemampuan untuk berfikir rasional, berkurangnya 
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kemampuan konsentrasi dalam mengambil keputusan, serta munculnya pemikiran 

untuk mati atau bunuh diri (Neale dkk, 1996).  

Beck (dalam Hersen, dkk., 1983) berpendapat bahwa gangguan depresi 

merupakan akibat dari cara berpikir seseorang terhadap dirinya sendiri. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, depresi adalah gangguan mental yang umum 

terjadi di antara populasi. Diperkirakan 121 juta manusia di muka bumi ini 

menderita depresi. Dari jumlah itu 5,8 persen laki-laki dan 9,5 persen perempuan, 

dan hanya sekitar 30 persen penderita depresi yang benar-benar mendapatkan 

pengobatan yang cukup, sekalipun telah tersedia teknologi pengobatan depresi 

yang efektif. Ironisnya, mereka yang menderita depresi berada dalam usia 

produktif, yakni cenderung terjadi pada usia kurang dari 45 tahun. Tidaklah 

mengherankan bila diperkirakan 60 persen dari seluruh kejadian bunuh diri terkait 

dengan depresi (termasuk skizofrenia). (www.suarapembaruan.com)   

Depresi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu depresi ringan, 

depresi somatik, dan depresi non-somatik (Silverstein dan Blumenthal, 1997; 

Silverstein dan Lynch, 1998; Silverstein, 2002; Frazier et al, 2012). Seseorang 

dikatakan mengalami depresi ringan apabila memiliki intensitas depresi rendah 

(ditunjukkan dalam hasil pengukuran dengan skala depresi). Depresi somatik 

terjadi apabila seseorang mengalami depresi dengan intensitas tinggi dan disertai 

oleh gejala somatik, yaitu gangguan nafsu makan, gangguan tidur, dan kelelahan. 

Depresi murni (nonsomatik) terjadi apabila seseorang mengalami gejala depresi 
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dengan intensitas tinggi tanpa disertai gejala somatik atau keluhan fisik. Rata-rata 

episode depresif dapat didiagnosis dalam waktu dua minggu. 

Analisis gejala – gejala yang termasuk pada kriteria dominan depresi pada 

Epidemiologic Catchment Area Study  (Weissman, Bruce, Leaf, Florio & Holzer 

1991) dalam (Silverstein, Blumenthal, 1997), wanita menunjukan kecenderungan 

paling tidak 5% lebih tinggi daripada pria mengenai gejala – gejala yang 

berhubungan dengan anxious Somatic Depression. Gejala dominan tersebut 

berupa disphoria, gangguan nafsu makan atau gangguan berat badan, gangguan 

tidur, dan kecemasan. Sedangkan gejala minornya berupa gangguan psikomotor, 

perasaaan bersalah, dan kehilangan minat. 

Berkaitan dengan depresi yang dialami narapidana di lembaga 

pemasyarakatan, Wisnu Sri Hertinjung dan Eny Purwandari (2007) memberikan 

bukti empiris yang menunjukan 74 tahanan dan narapidana yang berada di Lapas 

IIA Sragen terdapat 72% yang mengalami kecenderungan depresi berat, 23% 

depresi sedang, dan 5% depresi ringan. Apabila dibedakan berdasarkan kategori, 

yakni narapidana yang menjelang bebas (7 orang) cenderung mengalami depresi 

berat, yang menjalani pidana lebih dari 5 tahun dan sudah menjalani pidana lebih 

dari 1 tahun (15 orang) cenderung mengalami depresi berat, putusan baru dengan 

pidana lebih dari 1 tahun (18 orang) cenderung mengalami depresi berat, putusan 

baru dengan pidana kurang dari 1 tahun (10 orang) cenderung mengalami depresi 

berat, dan tahanan (24 orang) cenderung mengalami depresi berat.  
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Lembaga Permasyarakatan atau sering disebut juga LP atau LAPAS, 

merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

permasyarakatan di Indonesia yang unit pelaksanaan teknisnya di bawah 

Direktorat Jendral Permasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(UU no. 12/1995 tentang Pemasyarakatan). Dimana di dalam LP tersebut terdapat 

kondisi yang penuh keterbatasan karena mereka dihilangkan kebebasan 

bergeraknya berdasarkan putusan dari petugas yang berwenang (polisi, jaksa, dan 

hakim).  

Masyarakat memandang fungsi bangunan penjara sebagai bangunan yang 

keefektifannya sering diperdebatkan karena menurut pengalaman para 

cendikiawan, yang kebetulan merasakan pahit getirnya penjara, kehidupan di 

penjara cenderung dapat menimbulkan dehumanisasi. Seperti dikemukakan dalam 

The Implementation Standard Minimum Rulers for The Treatment of Prisoners, 

dimana secara sosiologis kehidupan dalam lembaga permasyarakatan seringkali 

memperlihatkan ciri – ciri yang sama dengan kondisi masyarakat yang 

memudahkan timbulnya suatu perilaku menyimpang. 

(www.suarapembaruan.com) 

Orang-orang yang dimasukkan dalam penjara merupakan proses 

“pemaksaan” kedalam suatu tempat tertentu yang akan membawa dampak yang 

unik apabila dilihat dari kacamata ilmu sosial. Sifat keunikan tersebut diakibatkan 

oleh bekerjanya suatu kekuatan yang berasal dari kebutuhan penghuninya yang 

berinteraksi dengan lingkungan tembok yang serba terbatas.  
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Orang yang ditempatkan dalam penjara, secara psikologis, pada 

hakikatnya adalah merupakan upaya pengekangan terhadap kebebasan seseorang 

dalam memenuhi kebutuhannya. Karena itulah individu mengalami kesakitan 

yang diakibatkan kehilangan – kehilangan, baik kehilangan rasa aman, relasi 

seksual, kehilangan otonomi, maupun kehilangan kekuasaan atas barang – barang 

yang dimilikinya. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan, kecemasan, frustasi 

dalam menghadapi hari esok bahkan sampai depresi, dengan tanda – tanda yaitu 

sedih selalu, sering menangis sendiri dan kadang muncul keinginan untuk bunuh 

diri karena merasa lebih baik mati daripada hidup menderita. Seperti yang dialami 

oleh Ardy Yudhi, mencoba mengakhiri hidupnya di penjara. Dia melompat dari 

lantai tiga Rutan Tanjung Gusta Medan, Kamis (2/8) siang (www.merdeka.com).  

Seorang narapidana dan tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan 

berdasarkan uraian di atas tampak bahwa memiliki kecenderungan gangguan 

depresi yang ditunjukan dengan gejala – gejala depresi. Berkaitan dengan depresi, 

Beck dalam Beck Depression Inventory (1985) menggambarkan 21 sikap dan 

gejala depresi yang dapat dikategorikan menjadi empat gejala, yaitu: gejala yang 

memiliki manifestasi terhadap afektif, kognitif, motivasional, serta fisik dan 

vegetatif. Sehingga ditemukan suatu rumusan masalah yaitu, “Gejala depresi apa 

yang dominan dialami oleh narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan?”  

Sehingga dapat dilakukan  pemberian treatment yang tepat kepada penderita 

depresi di Lembaga Pemasyarakatan.  
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B. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dikaji peneliti adalah untuk 

mengidentifikasi gejala – gejala dominan depresi narapidana dan tahanan di 

Lembaga Pemasyarakatan.   

 

C. Manfaat Penelitian 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah dalam pengembangan bidang psikologi klinis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi 

berbagai pihak untuk melakukan treatment yang tepat terhadap gangguan 

depresi narapidana dan tahanan.  


