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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Masalah tindak pidana atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang 

menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah  ini 

merupakan masalah sensitif yang menyangkut masalah-masalah peraturan sosial, 

segi-segi moral, etika dalam  masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. Tindak 

pidana oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong anti 

sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta 

melanggar  aturan-aturan dalam agama. 

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui 

rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, 

dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan 

kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan 

individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus 

berubah sebagai wadah pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana 

untuk. pengembalian ke dalam masyarakat. 

Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang hukuman penjara saat ini 

menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama 

pemasyarakatan, dan istilah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyaraktan. 

Sebutan untuk narapidanapun sekarang telah berganti menjadi warga binaan 

pemasyarakatan. Lembaga pemasyaraktan berfungsi sebagai wadah pembinaan 

untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan permasyarakatan. Hal ini 

berarti kebijaksanaan dalam perlakuan mengayomi para warga binaan 

pemasyarakatan dan memberi bekal hidup narapidana setelah warga binaan 

pemasyarakatan tersebut kembali kemasyarakat sehingga dapat diterima kembali 

oleh lingkkungan masyarakat. Selain itu diharapkan nantinya para warga binaan 
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pemasyarakatan yang kembali ketengah masyarakat dapat aktif berperan dalam 

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

Masalah pelaksanaan hukum dan upaya penanggulangan suatu kejahatan 

merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya 

ketertiban hukum. Kejahatan merupakan atau bukan istilah yang asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia. Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang 

setiap waktu dihadapi oleh pihak  penegak hukum.  

Dewasa ini tindak kriminal sangatlah beragam jenisnya, dimana setiap 

pelanggaran atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang akan menjadi gangguan 

keamanan dan ketertiban. Salah satu contoh tindak kriminal diantara lain pencurian, 

pembunuhan, teroris serta tindak kekerasan lainnya. Terlebih Indonesia adalah 

negara yang kaya akan keanekaragaman budaya serta suku bangsa yang secara tidak 

langsung kondisi ini memperburuk keadaan karena lingkungn masyarakat yang 

beragam itu dapat mempengaruhi tindak kejahatan. 

Berdasarkan hal itulah dari tahun ke tahun tindakan kriminal di Indonesia 

hampir selalu mengalami peningkatan. Bahkan cara melakukan tindakan kriminal itu 

pun semakin cerdik dan bervariasi. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat 

terakhir dalam alur dan proses hukum. Keberadaanya sangat penting dalam hal 

menjamin keamanan dan ketertiban suatu wilayah. 

Pada febuari 2011 peneliti melakukan magang mandiri di sebuah lembaga 

pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan peneliti disana ialah membantu tenaga 

Psikolog setempat. Seperti ikut serta dalam memberikan tes psikologi kepada warga 

binaan kasus narkoba serta memberikan konseling kepada warga binaan 

pemasyarakatan atau narapidana yang dirasa WBP tersebut memerlukan suatu 

konseling. Berdasarkan kegiatan tersebut diketemukan kasus warga binaan 

pemasyarakatan atau narapidana yang mengalami kecemasan justru menjelang 

kebebasan.  
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Hal ini justru menarik perhatian peneliti dikarenakan pada umumnya seorang 

warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang mengetahui dirinya bebas akan 

merasa sangat senang dikarenakan bisa berkumpul dengan keluarga, dapat 

melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi ruang dan waktu dan lain sebagainya. 

Namun kenyataannya terdapat beberapa warga binaan pemasyarakatan yang 

mengalami suatu kecemasan dengan intensitas taraf ketinggian yang berbeda-beda. 

Koliandri (2010) menyebutkan bila tujuan dari pemidanaan adalah 

pemasyarakatan, seharusnya mantan warga binaan dapat diterima di masyarakat, 

hidup berdampingan dengan masyarakat dan tidak lagi diperlakukan secara 

diskriminatif di dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, warga binaan 

pemasyarakan yang telah bebas dan kembali ke masyarakat, sering kali mendapat 

perlakuan yang tidak baik dari masyarakat. Mereka banyak mendapat tekanan secara 

psikologis, diasingkan, dicurigai, digunjingkan hingga akhirnya tidak betah berada di 

tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

munculnya gangguan-gangguan psikologis. 

Sejalan dengan pernyataan diatas berikut terdapat kasus mantan warga binaan 

pemasyarakatan yang terjadi di Pulau Bali. Hampir sama dengan kasus yang terjadi 

pada warga binaan pemasyarakatan sebelumnya, namun mungkin dapat dikatakan 

lebih parah karena tidak hanya mantan terpenjara yang mendapatkan sangsi serta 

penolakan dari masyarakat tetapi juga keluarganya ikut merasakan dampak 

penolakan tersebut. 

Berikut terdapat salah satu contoh yang menimpa salah satu mantam warga 

binaan pemsyarakatan yang mendapat penolakan dari lingkungan sekitar setelah 

WBP tersebut menghirup udara bebas. 

Bali Post.com. Kasus kaiid (diusir) atau kasepekeng dari desa Budakeling. 
Kasus ini menimpa mantan napi Made Tinggen dan istrinya Bu Tinggen, sampai 
ke meja Depkum dan HAM. Selain itu Tinggen juga meminta dimediasi Pemkab 
Karangasem setempat. Berdasarkan keputusan pruman desa pakraman 
Budakeling, Tinggen dan istrinya lantas diputuskan kaiid atau diusir dari desa 
Pakraman Budakeling.  
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Persepsi masyarakat tentang narapidana atau warga bianaan pemasyarakatan 

memang terkadang agak berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi para 

warga binaan pemasyarakatan tentang diri mereka kelak pasca kebabasannya. Masih 

adanya sebagian kalangan dalam masyarakat yang secara terang-terangan menolak 

kehadiran mereka untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat (terutama terkait 

dengan kasus warga binaaan pemasyarakatan yang melibatkan si warga binaan 

pemasyarakatan tersebut). Oleh karena itu muncul kecemasan yang dialami oleh 

warga binaan pemasyarakatan tentang bagaimana kelak menghadapi masa depan 

setelah keluar atau bebas dari lembaga pemasyarakatan. 

Hasil penelitian Dyah (seperti yang disebut Koliandri, 2010), diketahui 

kecemasan warga binaan pemasyarakatan saat akan keluar dari Lapas dikarenakan 

ada perasaan bersalah terhadap lingkungan dimana mereka dibesarkan, mereka 

merasa akan mendapatkan ancaman dari pihak keluarga atau teman korban saat 

mereka keluar dari Lapas, kekhawatiran terhadap penerimaan masyarakat, dan juga 

sulit mendapat pekerjaan.  

Koliandri (2010) pada satu sisi, seorang warga binaan pemasyarakatan juga 

manusia biasa yang mempunyai keluarga yang harus dicukupi segala kebutuhan 

sehari-harinya. Namun pada kenyataannya stigma negatif masih sering kita jumpai 

ditengah masyarakat kita yang mengetahui ditengah kehidupan mereka terdapat 

mantan warga binaan pemasyarakatan. Seperti penolakan-penolakan, gunjingan dan 

lain sebagainya. Banyaknya contoh diatas semakin menunjukkan bahwa masyarakat 

kita masih sangat sulit menerima kehadiran mantan warga binaan pemasyarakatan 

hadir atau hidup ditengah-tengah masyarakat. 

Baiknya sebelum warga binaan pemasyarakatan tersebut bebas atau saat ini 

sedang menjalani masa menjelang kebebasan, pihak setempat mengadakan intervensi 

preventif seperti pelatihan persiapan menjelang kebebasan atau lebih 

mengoptimalkan tenaga psikolog yang ada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini 

bertujuan agar para warga binaan pemasyarakatan yang hendak bebas memiliki 
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bekal baik ilmu maupun shoft skill agar tidak lagi terjadi penolakan, gunjingan atau 

stigma negatif terhadap mantan warga binaan pemasayrakatan. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui hal-hal 

apa yang menyebabkan mereka mengalami suatu kecemasan serta peneliti juga ingin 

mengukur seberapa tinggi kecemasan para warga binaan pemasyarakatan menjelang 

kebebasannya. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

Kecemasan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjelang Kebebasan. 

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

mengapa warga binaan pemasyarakatan mengalami kecemasan menjelang 

kebebasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sumber kecemasan 

warga binaan pemasyarakatan menjelang kebebasan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi 

pengembangan disiplin ilmu Psikologi Klinis.  

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan gambaran secara jelas 

bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang mengenai kecemasan warga 

binaan pemasyarakatan menjelang kebebasan agar selanjutnya diadakan suatu 

intervensi psikologi, penanganan-penganan psikologi atau bahkan terapi-terapi 

psikologi (seperti terapi CBT dan lain-lain) pada warga binaan pemasyarakatan 

atau narapidana tersebut, serta dapat memberikan bahan informasi yang positif 
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bagi peneliti dan masyarakat sehingga dapat saling membantu guna 

kemashalatan bersama. 

 

 

 


