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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan sosial seringkali tidak disadari memberikan pengaruh negatif 

pada remaja, sehingga membuat remaja terlibat pada kenakalan remaja. 

Kenakalan remaja sendiri merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang 

terjadi akibat bentuk dari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang 

berada di dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Problematika kenakalan 

remaja telah meresahkan bagi masyarakat. Usia pelaku kenakalan remaja sekitar 

di bawah 21 tahun, karena setelah memasuki usia 22 tahun terjadi penurunan 

kasus kejahatan geng-geng delikuen serta masuk ke dalam golongan kriminalitas 

(Kartono, 2010). Kurangnya kesadaran masyarakat dan orang tua tentang adanya 

bahaya kenakalan remaja dapat menyebabkan anak terlibat dapat pelanggaran 

hukum pidana maupun perdata sehingga terjadi pemidanaan. 

Pemidanaan dapat terjadi kepada para remaja yang terjerumus ke dalam 

kenakalan remaja. Seseorang remaja yang melakukan pelanggaran hukum pidana 

dan terjadi pemidanaan dapat disebut sebagai narapidana remaja. Narapidana 

remaja dapat pula disebut sebagai anak pidana yang memiliki pengertian yaitu 

seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani hukuman pidana di 

lapas anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun (Yulianti, 2008). 

Seorang narapidana remaja menjalani hukuman di lapas anak. Lapas anak atau 

lembaga pemasyarakatan anak merupakan tempat untuk melakukan pembinaan 

kepada narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani hukuman 
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pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 

(Nashriana, 2011).  

Lembaga pemasyarakatan anak atau lapas anak adalah suatu tempat untuk 

melakukan pembinaan terhadap narapidana remaja dengan tujuan ketika 

narapidana remaja kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik. Di Indonesia 

terdapat 296 lembaga pemayarakatan, yang terdiri dari 33 lembaga 

pemasyarakatan anak dan berbagai lembaga pemasyarakatan dewasa serta 

perempuan dan narkotika (http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current). 

Lembaga pemasyarakatan anak yang terdapat di wilayah Jawa Tengah hanya ada 

1 lapas yaitu yang terletak di daerah Kutoarjo dibawah naungan Kanwil Jawa 

Tengah. Pada tahun 1993, Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo 

difungsikan penuh sebagai lapas anak, lalu pada tahun 2015 berubah nama 

menjadi lembaga pembinaan khusus anak klas IA Kutoarjo.  

Berdasarkan data awal observasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Kelas IA Kutoarjo yang dilakukan pada hari Senin,17 April 2017 pukul ±10.00 

WIB, narapidana yang menjalani proses pembinaan adalah dalam rentang usia 

remaja (12-18 tahun) dengan berbagai kasus seperti pembunuhan, narkotika, 

kesusilaan, perampokan, pencurian, serta ketertiban. Jumlah dari penghuni lapas 

anak Kutoarjo adalah 74 (tujuh puluh empat) orang. Kegiatan narapidana di dalam 

lapas dimulai pada pagi hingga siang hari, setelah sore hari para narapidana akan 

kembali menjalani kegiatan di dalam kamar blok. Kamar blok antara narapidana 

perempuan dan narapidana laki-laki dipisah. Keterbatasan kegiatan yang 

dilakukan oleh narapidana membuat narapidana remaja merasa tidak nyaman dan 
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merasa terkurung selama berada di dalam kamar blok. Rasa ketidaknyaman dan 

terkurung yang dirasakan oleh narapidana remaja tersebut membuat narapidana 

remaja merasakan adanya tekanan, sehingga menjadikan narapidana remaja 

merasakan stres. Tekanan yang mengakibatkan stres tersebut bagi narapidana 

remaja yang memiliki strategi coping stress, maka dapat menyesuaikan diri di 

lingkungan baru. Namun hal akan berbeda bagi narapidana yang tidak memiliki 

cara maupun strategi coping stress dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

baru dimana ia berada. Apabila narapidana remaja tidak dapat melakukan suatu 

proses adaptasi ataupun memiliki strategi coping tertentu, maka lingkungan baru 

dimana narapidana remaja berada akan membuat narapiadana remaja mudah 

mengalami stres (Jose & Kilburg, 2007).  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Scholichatun (2011) 

diketahui bahwa latar belakang terjadinya kenakalan remaja LPA Kutoarjo adalah 

karena ketidakutuhan keluarga, seperti perceraian orang tua hingga orang tua yang 

tidak perduli kepada subjek. Faktor lain yang menyebabkan kenakalan remaja 

adalah adanya faktor eksternal seperti pengaruh pergaulan lingkungan yang 

negatif. Faktor internal yang menjadi fakor pendorong adalah keinginan subjek 

untuk memenuhi dorongan seksual, keinginan untuk dapat melampiaskan 

perasaan yang menjadi beban atas perlakuan orang tua maupun wali. 

Ketika terjadi pemidanaan, keadaan di luar dan di dalam lingkungan penjara 

akan sangat berbeda. Kebebasan yang remaja dapatkan ketika berada di luar, tidak 

akan sama dengan keadaan di dalam suatu penjara. Proses yang dialami 

narapidana remaja yang memasuki dunia lembaga pemasyarakatan menjadi 
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masalah baru yang harus di hadapi terhadap konsekuensi atas perbuatan yang 

dilakukan oleh narapidana remaja tersebut. Keadaan di luar penjara yang pernah 

dinikmati secara bebas oleh setiap individu termasuk narapidana remaja, tentu 

akan sangat berbeda dengan lingkungan di dalam penjara yang penuh aturan dan 

ketidaknyaman bagi setiap individu. Penjara bukan saja merupakan tempat untuk 

memperoleh hukuman secara fisik saja melainkan juga suatu hukuman psikologis 

yang harus diterima oleh seorang narapidana remaja. Keadaan yang tidak nyaman 

tersebut dapat menjadi sebuah pemicu stres yang menimbulkan stres bagi 

sebagian besar narapidana, khususnya narapidana remaja (Angraini, 2015).  

Menurut Whitehead dan Steptoe, kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan 

adalah suatu perjalanan kehidupan yang penuh tekanan dan harus dihadapi oleh 

manusia, apabila dibandingkan dengan kejadian negatif lain yang terjadi dalam 

kehidupan seseorang (Sholichatun, 2011). Selain keadaan yang tidak sesuai antara 

di dalam dan di luar penjara yang dapat menimbulkan permasalahan sendiri, 

pandangan buruk dari keluarga besar narapidana remaja, akan semakin menambah 

beban bagi narapidana remaja di dalam penjara.  

Banyaknya hal yang berubah dapat menjadi suatu permasalahan baru untuk 

narapidana remaja hadapi. Menurut pendapat Clonninger, stres adalah kondisi 

menegangkan dimana, ketika seseorang mendapatkan suatu masalah maupun 

tantangan, dan seseorang belum dapat menemukan  jalan keluar apa yang akan ia 

lakukan. Sedangkan stresor merupakan keadaan yang penuh tekanan. Keadaan 

kehidupan di dalam penjara atau lapas merupakan sebuah stresor bagi sebagian 

besar narapidana termasuk narapidana remaja (Coriggan and Miller, 2006). 
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  Menurut Pasudewi (2012) sesuai dengan teori Lazarus, Stres adalah 

hubungan antara setiap kejadian yang terjadi pada kondisi lingkungan tertentu 

dengan pemikiran setiap individu terhadap suatu permasalahan. Penilaian 

terhadap kondisi stres dalam psikologi memiliki hubungan dengan konsep coping. 

Coping sendiri adalah strategi-strategi yang digunakan oleh seseorang maupun 

kelompok dalam menghadapi pemicu stres. Strategi dapat berupa sosial, personal 

dan kontekstual. Strategi sosial, personal dan kontekstual ini dapat berbentuk 

usaha-usaha dalam bentuk pemikiran maupun perilaku untuk mengatur tuntutan-

tuntutan eksternal dan internal yang dinilai mengancam sumber daya individu.  

Setiap individu yang memasuki lingkungan baru pasti akan memerlukan 

sebuah proses adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimana 

manusia tersebut tinggal. Bagi individu yang menyandang status narapidana, tentu 

perlu melakukan sebuah penyesuaian (Dhami, Ayton, & Loewenstein, 2007). 

Begitu juga dengan narapidana remaja, narapidana remaja sendiri adalah 

narapidana yang menjalani proses hukuman pidana di dalam Lemabaga 

Pemasyarakatan anak hingga berusia 18 tahun berdasarkan putusan pengadilan. 

Selama menjalani hukuman pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

narapidana remaja akan tetap mendapatkan binaan dan pendidikan. Peraturan 

tersebut sesuai dengan pasal 20 Undang-undang No 12 Tahun 1995 (Handayani, 

2010).  

Menurut Santrock (2003), stres merupakan respon individu terhadap suatu 

keadaan atau kejadian yang memicu stres (stresor), yang mengancam dan 

mengganggu kemampuan seseorang untuk menangani masalah atau yang dikenal 
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dengan coping. Keadaan yang menuntut untuk bertanggung jawab atas tindakan 

kriminal dan proses peradilan yang sedang dijalani membuat remaja merasa stres 

dan tertekan. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, 

harus dilakukan sesuatu untuk mengatasi stres yang muncul. Usaha mengatasi 

stres ini dikenal dengan istilah coping stress. 

Dugaan adanya napi yang mengalami stres akibat sering berkelahi dengan 

teman sesama napi memilih coping stress dengan mengakahiri hidupnya dengan 

cara gantung diri di dalam sel. Hal itu pertama kali diketahui oleh teman di dalam 

straf sel. Menurut Kepala Lapas Pekanbaru, Agus Toib, napi yang terjerat kasus 

pencabulan anak dibawah umur tersebut ditemukan tewas gantung diri dengan 

menggunakan kain sarung yang dimilikinya pada hari minggu (20/2/2011) sore 

sekitar pukul 15.30 WIB (Wadrianto, 2011). 

Menurut penuturan dari Kepala Lapas kelas 1 Makasar, Tholib, banyaknya 

napi di lapas yang mengalami gangguan jiwa ataupun stres, membuat pihak lapas 

harus bekerja sama dengan pihak psikologi guna mencegah maupun mengurangi 

tingkat stres napi dengan cara pemberian bimbingan konseling (Syam, 2016).  

Dugaan adanya para napi yang tersandung kasus narkoba, yang mencoba 

melarikan diri dari rutan karena tidak tersedianya narkotika. Menurut pihak Rutan 

yang diwakili oleh KaRutan wilayah Batam, banyaknya napi yang mencoba 

melarikan diri dari Rutan menggunakan berbagai macam strategi guna mengatasi 

stres tersebut telah diketahui oleh pihak Rutan. Oleh sebab itu, pihak Rutan akan 

memisahkan yang di duga otak dari pelaku pelarian kejadian tersebut (Ian, 2016) 
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Berdasarkan uraian diatas, bahwa kehidupan di luar dan di dalam penjara 

akan sangat berbeda. Kebebasan yang remaja dapatkan di luar lingkungan penjara, 

tidak sama dengan keadaan di dalam penjara. Keadaan yang tidak nyaman 

tersebut dapat menimbulkan stress bagi sebagian besar narapidana, khususnya 

narapidana remaja. Pandangan buruk dari keluarga besar narapidana remaja, akan 

semkain menambah beban bagi narapidana remaja di dalam penjara. Hakikatnya 

bagi individu yang menyandang status narapidana remaja perlu melakukan 

penyesuaian diri. Narapidana remaja yang memiliki strategi coping stress positif, 

akan dapat menyesuaikan diri dan menangani masalah di lingkungan baru. Namun 

akan berbeda dengan narapidana remaja yang tidak dapat melakukan suatu proses 

adaptasi ataupun strategi coping stress tertentu, maka lingkungan baru dimana 

narapidana remaja berada akan menimbulkan stres. Berpijak pada paparan diatas, 

permasalahan penelitian adalah bagaimana strategi coping stress narapidana 

remaja di Lapas Anak Kutoarjo selama menjalani hukuman di dalam lapas. Oleh 

karena itu, penulis mengambil judul “Strategi Coping Stress pada Narapidana 

remaja di Lapas Anak Kelas IA Kutoarjo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana strategi coping stress yang digunakan oleh narapidana remaja 

di Lapas Anak Kutoarjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan  strategi coping stress yang digunakan oleh narapidana remaja 

di Lapas Anak Kelas IA Kutoarjo dalam menghadapi dunia penjara. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan mengenai strategi coping stress terhadap narapidana 

remaja di Lapas Anak Kelas IA Kutoarjo.                                                                          

2. Menambah pengetahuan tentang kehidupan narapidana di tinjau dari sisi 

psikologis di dalam Lapas. 

3. Membantu pihak lapas untuk mendeteksi tingkat stres yang dialami oleh 

narapidana remaja, sehingga dapat mencegah dan mengurangi napi yang 

mengalami stres. 

4. Bagi orang tua yang anaknya menjalani hukuman pidana di dalam Lembaga 

Pemayarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna sebagai bahan untuk bersikap.  




