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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 dalam pelanggaran 

hukum pidana maupun perdata sehingga terjadi pemidanaan.  

 Pemidanaan dapat terjadi kepada para remaja yang terjerumus ke dalam 

kenakalan remaja. Seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana 

dan terjadi pemidanaan dapat disebut sebagai narapidana. Narapidana adalah 

orang yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan karena telah 

melakukan pelanggaran hukum. Seseorang yang sedang menjalani hukuman 

pidana ditempatkan sesuai dengan hukuman pidana yang diterimanya yang 

dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, 

jenis kejahatan yang dilakukan, dan kriteria lain yang disesuaikan dengan jenis 

kebutuhan atau perkembangan pembinaan yang akan dilakukan. Sedangkan 



2 

 

 

seorang 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. (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. 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 kelas IA 

Kutoarjo. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum 

& HAM, 2019) 

 Berdasarkan data awal wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

pembina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IA Kutoarjo yang 

dilakukan pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 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, 
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pencurian, serta ketertiban. Jumlah dari penghuni lapas anak Kutoarjo adalah 51 

(lima puluh satu) orang per bulan Agustus 2019.  

 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 merasa terkurung selama berada di dalam kamar 

blok. Rasa ketidaknyaman dan terkurung yang dirasakan oleh narapidana remaja 

tersebut membuat narapidana remaja merasakan adanya tekanan.  

 Berbagai macam konflik yang dihadapi oleh narapidana remaja dalam 

menjalani kehidupannya di Lapas diantaranya adalah mulai hilangnya kebebasan 

dan hak-hak remaja yang semakin terbatas, adanya perubahan dalam kehidupan 

yang dirasakannya sekarang hingga mendapatkan julukan penjahat yang sangat 

melekat pada dirinya. Keadaan yang ada di luar lapas yang sempat dijalani bebas 

oleh setiap individu pada narapidana remaja sangat berbeda dengan lingkungan 

yang terdapat di dalam lapas yang penuh dengan aturan dan ketidaknyaman bagi 

setiap individu serta kehidupan di Lapas yang membuat mereka harus terpisah 

dari keluarga. 

 Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Scholichatun (2011) 

diketahui bahwa latar belakang terjadinya kenakalan remaja LPKA 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 
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yang negatif. Faktor internal yang menjadi faktor pendorong adalah keinginan 

subjek untuk memenuhi dorongan seksual, keinginan untuk dapat melampiaskan 

perasaan yang menjadi beban atas perlakuan orang tua maupun wali.  

 Seiring berjalannya tahun belakangan ini menunjukkan jumlah remaja 

yang pernah melakukan tindak kriminalitas semakin bertambah. Data yang 

diambil dari BPS pada tahun 2013 mengatakan angka kenakalan remaja di 

Indonesia mencapai 6.325 kasus, pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7.007 

kasus, dan pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus (Maslihah S,  2018). Salah satu 

kasus yang cukup menjadi perhatian yang besar bagi semua masyarakat adalah 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja. Di Amerika sendiri telah tercatat, 

remaja yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah sebesar 41,2%, angka 

tertinggi terjadi pada remaja laki-laki yaitu sebesar 43,2% lebih besar 

dibandingkan dengan remaja perempuan yaitu 39,2% (MMWR, 2016).  

 Menurut Arde (2013) yang telah melakukan analisis data dari SKKRI 

2007 menemukan bahwa remaja yang pernah berpegangan tangan sebanyak 70%, 

yang pernah ciuman bibir sebanyak 37,5%, pernah meraba dan diraba pada bagian 

sensitive sebanyak 20,6%, dan yang melakukan hubungan seksual sebanyak 4,5%. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian Rimawati (2013) yang menemukan bahwa 

pelajar SMA di Bengkulu dalam berpacaran melakukan sentuhan (touching) mulai 

berpegangan tangan sampai berpelukan sebesar 68,1 %, berciuman pipi 33,8%, 

berciuman bibir20,3%, berciuman leher 13,3%, melakukan petting 12.3% dan 

yang telah berhubungan seksual sebanyak 5,3%, sedangkan di Maluku sebanyak 

19,9% remaja telah melakukan hubungan seks pranikah selama masa pacaran, 
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diikuti Kota Ambon sebesar 12,3% untuk tingkat kota dibanding Kota Tual dan 

juga kabupaten lainnya di Maluku (BKKBN, 2014). 

 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI (dalam 

Setyaningsih 2016) telah dilakukannya penelitian di Kalimantan Timur dengan 

menyebarkan kuesioner di kalangan pelajar SMP. Dari data yang telah diambil 

diperoleh sebanyak 25% pelajar SMP sudah pernah melakukan hubungan seksual. 

Sementara remaja yang telah melakukan hubungan seksual pada usia 15-16 tahun 

sebesar 23%, dan 35% pada usia 17-18 tahun. Mereka mempraktikkan hubungan 

seksual bersama pacar sebesar 77% dan hubungan seksual tersebut dilakukan 

dirumah, hal yang mencengangkan yakni telah ditemukan sebesar 52% remaja 

melakukan hubungan seksual didalam rumah. Pada diri seorang remaja terjadi 

perubahan-perubahan norma baru yang dapat memberikan rasa keingintahuan 

yang sangat luas dan berupaya mencari sebuah keleluasaan dalam dirinya. 

Kemajuan teknologi memberikan jalan pembantu dalam mempengaruhi 

kehidupan remaja, sehingga sangat berakibat pada terbentuknya norma baru pada 

remaja terhadap perilaku seksual pranikah. 

 Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah 

(2016) yang mendapatkan responden berperilaku seksual berisiko sebanyak 

20,9% dan 5,1% diantaranya pernah melakukan hubungan seksual. Sebanyak 50% 

mengaku ingin tahu dan hanya coba-coba. Responden yang mengaku sudah 

pernah melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya sebanyak 87,5% dan 

yang melakukan ditempat di hotel atau wisma sebanyak 50%. 
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 Di Indonesia kasus tentang kekerasan seksual setiap tahun mengalami 

peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah 

merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual 

terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai 

negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus 

yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya 

adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu 

berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan 

lingkungan sosial anak. (Noviana, 2015).  

 Hasil penelitian ilmiah menurut KPAI tahun 2014 menunjukkan dampak 

dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di 

bagian cortex dan frontal cortex, apabila bagian ini rusak maka dampaknya anak 

akan terbunuh karakternya, dampak yang paling parah 70% korban kekerasan 

seksual rawan menjadi pelaku (Erlinda dalam Noviana 2015).  

 Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara pada salah satu 

narapidana remaja di LPKA Kutoarjo yang memiliki kasus kekerasan seksual 

yaitu melakukan perilaku seksual yang termasuk dalam pasal 81 kasus kekerasan 

seksual. Dimana mereka dihukum atas tindakan yang kurang baik yang telah 

mereka lakukan. Ketika diwawancarai, narapidana remaja tersebut mengatakan 

bahwa ketika melakukan perilaku seksual yang dialaminya, narapidana remaja 

merasa bersalah dan menyesal. Tak sedikit dari mereka yang merasakan bingung 

dan banyak bertanya-tanya sebenarnya kenapa mereka dimasukan ke dalam lapas. 
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Tidak sedikit dari mereka yang merasa tertekan dan melewati berbagai 

permasalahan dalam menjalani hukuman diantaranya perubahan hidup, hilangnya 

kebebasan, hilangnya sebagian hak-hak yang semakin terbatas,  hilangnya 

kedekatan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Beberapa dari mereka ada 

yang menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya namun juga ada yang 

merasa pasrah karena telah dimasukkan ke dalam lapas. Menurut subjek yang 

peneliti wawancarai bahwa alasan mereka melakukan perilaku seksual adalah 

adanya rasa keingin tahuan yang besar dan penngaruh dari lingkungan sekitar 

terutama pengaruh dari teman-temannya. Sebagian besar narapidana yang berada 

didalam lapas ±50% memiliki kasus kekerasan seksual. Dimana hal tersebut 

menjadi pusat perhatian tentang bagaimana coping yang telah dilakukan oleh 

subjek yang memiliki kasus kekerasan seksual didalam lapas maupun sebelum 

masuk ke dalam lapas. Sebagian subjek yang memiliki kasus kekerasan seksual 

melakukan coping maladaptif yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang 

negatif. 

 Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, 

fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama, 

membatasi diri dengan lingkungan. Bagi korban perkosaan yang mengalami 

trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan 

yang kuat untuk bunuh diri. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang 

universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan 

masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Besarnya insiden yang 

dilaporkan di setiap negara berbeda-beda. (Ningsih dan Hennyati, 2018) 
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 Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan karena mengingat di usia 

mereka yang masih muda seharusnya mereka mampu untuk meraih prestasi untuk 

bekal dan persiapannya menuju kehidupan dimasa dewasa. Namun menjadi 

kurang maksimal karena coping yang digunakan oleh subjek didalam lapas 

maupun sebelum masuk lapas belum membuat subjek untuk melakukan coping 

dengan baik. (Maslihah S,  2018). Pacaran dapat menjadikan acuan untuk 

melakukan percobaan dan rasa ingin tahu terhadap seksual (Santrock, 2007). 

Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup 

tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas 

jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Menurut data yang 

dikumpulkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dari 

tahun 2014 hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus kekerasan 

seksual anak yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 

42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual 

terhadap anak. Artinya kasus- kasus ini banyak sekali dijumpai meskipun tidak 

secara langsung. (kemenkopmk.com dalam Humaira 2018). 

 Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung 

dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang 

memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun 

juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Istilah kekerasan seksual adalah 

perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak 

wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. 

(Kristiani, 2014) 
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 Ketika terjadi pemidanaan kepada remaja, 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 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).  

 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). 

 Sesuai dengan teori Lazarus, Stres adalah hubungan antara setiap kejadian 

yang terjadi pada kondisi lingkungan tertentu dengan pemikiran setiap individu 
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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. (Tiarani 2019) 

 Berbagai kondisi yang tidak mengenakan yang dialami narapidana di 

lembaga pemasyarakatan. Ruang gerak yang serba dibatasi membuat narapidana 

menjadi sulit untuk bisa mengekspresikan atau mewujudkan apa yang ingin 

dilakukan. Kondisi tersebut menjadi kian buruk dengan adanya fakta over 

capacity yang membuat narapidana berdesak-desakan di dalam sel penjara 

(Angkasa dalam Tiarani 2019). Tidak semua orang mampu menghadapi hukuman 

berat ini, dikarenakan seseorang tersebut harus tinggal di dalam sel penjara. Hidup 

dan tinggal bersama banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Hal 

tersebut membuat narapidana melakukan strategi koping untuk menghilangkan 

stressor-stresor yang ada dalam hidupnya. Koping adalah usaha apa pun, sehat 

atau tidak sehat, sadar atau tidak sadar, untuk mencegah, menghilangkan, atau 

melemahkan stres, atau untuk mentoleransi efeknya dengan cara yang paling tidak 

menyakitkan (Baqutayan, 2015).  

 Menurut Whitehead dan Steptoe (2007) menjalani kehidupan di Lapas 

merupakan pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan semua 

kejadiankejadian hidup yang negatif yang pernah dialami. Hal ini disebabkan 
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karena adanya kombinasi deprivasi personal dan lingkungan dalam 

ketidaknyamanan dan juga lingkungan yang tidak jarang menakutkan serta 

mengkhawatirkan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap kehidupan narapidana 

membutuhkan variabel waktu. Situasi lingkungan yang baru dan serba mengekang 

membuat para narapidana merasa tertekan, situasi ini dibedakan atas lingkungan 

fisik maupun sosial. Lingkungan fisik adalah semua benda mati yang ada di 

sekeliling narapidana, misalnya ruangan sel, bangunan penjara dan pagar penjara. 

Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari teman satu sel, sipir, tukang kebun, tim 

medis penjara, juru masak, dan rohaniawan (Yulia dalam Agnesia 2014).  

 Doelhadi (1997), mengatakan bahwa selama berada di Lapas, ruang gerak 

narapidana dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat. Keadaan seperti ini 

dapat menjadi stresor yang menyebabkan stres pada narapidana. Stres yang 

dialami oleh narapidana tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap 

masing-masing individu tergantung pada kemampuan individu dalam mengelola 

permasalahan mereka. Reaksi tersebut merupakan suatu aktivitas untuk 

melakukan penyesuaian diri terhadap situasi perangsang tertentu, yang apabila 

tidak dapat dilakukan dengan baik akan menyebabkan gangguan fisik maupun 

kejiwaan. Reaksi terhadap stres tersebut dinamakan koping. (Yulia dalam Agnesia 

2014). 

 Menurut Taylor (2009) koping didefenisikan sebagai pikiran dan perilaku 

yang digunakan untuk mengatur tuntutan internal maupun eksternal dari situasi 

yang menekan. Jadi dapat disimpulkan bahwa koping adalah segala usaha 

individu untuk mengatur tuntutan lingkungan dan konflik yang muncul, 
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mengurangi ketidaksesuaian/kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi yang 

menekan dengan kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan tersebut. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk mengkaji 

bentuk-bentuk Koping pada narapidana lapas. Aday (1994) dengan menggunakan 

studi kasus telah menemukan penggunaan strategi Koping pada narapidana yang 

terkategori tua, yaitu dengan keterlibatan terhadap aktivitas keagamaan, 

penyangkalan problem, serta mencari bantuan pada narapidana lain. Sedangkan 

Thies (2000) menganalisa strategi Koping pada napi yang menderita HIV/AIDS 

dengan menggunakan wawancara secara individual dan menyimpulkan adanya 

penggunaan Koping berfokus pada emosi khususnya proses kognitif 

penyangkalan, atensi selektif dan pengambilan jarak, mobilisasi dukungan serta 

beberapa strategi perilaku. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh sejumlah peneliti terhadap subjek penelitian didapatkan hasil bahwa subjek 

penelitian lebih banyak menggunakan strategi koping baik secara kognitif dan 

perilaku tetapi tidak yang secara langsung menyelesaikan masalah. (Yulia dalam 

Agnesia 2014). 

 Buyuksahin (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa laki-laki 

cenderung lebih banyak mengonsumsi alkohol dan narkoba dibandingkan dengan 

perempuan sebagai salah satu bentuk strategi koping yang digunakan. Berbeda 

dengan pelanggar hukum perempuan, pelanggar hukum laki-laki muda lebih 

sering menggunakan strategi yang berfokus pada masalah dibandingkan dengan 

strategi yang berfokus pada emosi (Mohino, Kirchner, & Forns, 2004). Melendez, 

Mayordomo, Sancho, dan Thomas (2012) juga mendukung penjelasan Mohino, 



13 

 

 

dkk (2014) dengan menjelaskan bahwa perempuan lebih cenderung menggunakan 

strategi koping yang berfokus pada emosi dan mencari bantuan dibanding kan 

dengan laki-laki. Gentry, Chung, Aung, Keller, Heinrich, dan Maddock (2007) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa perempuan cenderung menggunakan strategi 

koping yang adaptif, sedangkan laki-laki cenderung menggunakan strategi 

maladaptif dan menghindar.Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Santacana, Kirchner, Abad, dan Amador (2012) menemukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan jenis koping yang digunakan laki-laki dan 

perempuan. Penelitian oleh Hampel dan Petermann (2005) juga menyebutkan 

bahwa baik remaja laki-laki dan perempuan, serta anak perempuan dari semua 

rentang usia memiliki nilai yang lebih rendah pada strategi koping adaptif dan 

lebih tinggi pada strategi koping yang tidak sesuai atau maladaptif. Contoh 

strategi koping yang adaptif adalah ketika individu menggunakan strategi koping 

yang berfokus pada masalah ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, 

sedangkan contoh koping yang maladaptif adalah mengkonsumsi alkohol atau 

narkoba untuk menenangkan diri ketika menghadapi masalah. 

 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 Lembaga 

Pemasyarakatan anak hingga berusia 18 tahun berdasarkan putusan pengadilan. 
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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 

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.   

 Jones, dkk (dalam Jambor dan Elliot, 2005) menjelaskan bahwa 

melakukan coping dapat secara positif mempengaruhi harga diri anggota 

kelompok minoritas. Hal ini juga berlaku untuk narapidana yang berada didalam 

lapas, dimana mereka dapat memilih antara berbagai strategy coping untuk 

melindungi dan meningkatkan rasa harga diri mereka (Bat-Chava dalam Jambor 

dan Elliot, 2005). 

 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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 Carver (1989) menjelaskan bahwa coping berfokus masalah bertujuan 

untuk mengatasi masalah itu sendiri atau untuk melakukan sesuat yang bisa 

merubah stressor. Dimana dalam hal ini, tindakan mengatasi masalah di lakukan 

langsung pada masalah yang terjadi (Prastuti, 2014). Sejalan dengan pendapat 

Mitrousi dkk (2013), strategi coping yang berfokus pada masalah secara fungsi 

lebih mudah karena cara ini dilakukan pada stressor yang dianggap dapat 

dikendalikan. Sedangkan coping yang berfokus pada emosi dilakukan lebih pada 

bagaimana cara mengelola emosi yang tepat untuk menghadapi suatu stressor 

(Carver, 1989). Hal ini terjadi karena strategi koping yang berfokus pada emosi 

cenderung tidak bisa diubah. 

 Penggunaan coping yang kurang tepat dapat memberikan efek negative 

bagi individu itu sendiri. Lazarus dan Folkman (dalam Boehmer, 2017) 

menyatakan bahwa tidak semua strategi coping tepat digunakan untuk segala 

situasi. Hal ini dibuktikan oleh Bernard (2015) bahwa individu yang dihadapkan 

dengan serangkaian masalah namun memilih untuk menghindari masalah dan 

tidak menghadapinya, terbukti dapat menyebabkan penyakit kronis. 

 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 

semakin menambah beban bagi narapidana remaja di dalam penjara. Hakikatnya 

bagi individu yang menyandang status narapidana remaja perlu melakukan 
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penyesuaian diri. Narapidana remaja yang memiliki strategi coping 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 tertentu, maka lingkungan baru dimana 

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

permasalahan penelitian adalah bagaimana strategi coping pada remaja di Lapas 

Anak Kutoarjo selama menjalani hukuman di dalam lapas. Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul “Strategi Coping pada Remaja Pelaku Kekerasan 

Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Kutoarjo”. 

B. Tujuan Penelitian 

 Untuk mendiskripsikan strategi coping yang dilakukan remaja pelaku 

kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Kutoarjo 

C. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, 

manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta pelajaran bagi penelitian 

berikutnya mengenai strategi coping pada remaja pelaku seksual pranikah di 

LPKA Kutoarjo 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pendidik untuk 

melakukan preventif kepada anak-anak sekolah supaya tidak terpengaruh 

ke dalam seks bebas.  
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b. Bagi Peneliti, agar dapat mengenal lebih dalam lagi mengenai strategi 

coping pada remaja pelaku kekerasan seksual, khususnya mengenai latar 

belakang kasus pelaku kekerasan seksual pada remaja dan stategi coping 

pada remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Kutoarjo. 

c. Bagi Remaja, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi remaja 

yang belum pernah melakukan hubungan seksual diluar nikah dan  tentang 

strategi coping bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

d. Bagi Orang tua, dapat memberikan pengetahuan untuk mengarahkan 

anaknya agar bisa menentukan pilihan dan tidak terjerumus ke dalam hal-

hal yang kurang baik.   

e. Penelitian Berikutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai 

strategi coping maupun yang berhubungan dengan remaja pelaku 

kekerasan seksual dan dapat melengkapi kekurangan pada penelitian ini 




