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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Wanita adalah perempuan dewasa atau kaum, kaum putri (dewasa) 

(http://kamusbahasaindonesia.org). Kepada para wanita ini terbentuk konstruksi 

sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, 

emosional dan keibuan (Fakih, 2001). Hal ini tentu saja menjadi pembentukan citra 

positif tersendiri bagi setiap wanita, terutama wanita Indonesia. Indonesia Negara 

yang masih kental dengan budaya ketimuran, masih memegang teguh kepercayaan 

bahwa seorang wanita yang baik merupakan wanita yang memiliki sopan santun dan 

memiliki kelembutan, baik dalam tutur kata maupun tindakan, hal ini masih sangat 

tercermin dalam budaya di beberapa daerah Indonesia terutama kebudayaan jawa. 

 Gambaran citra positif pada wanita ini setidaknya juga memiliki pengaruh 

terhadap peran-peran yang dimiliki oleh wanita. Peran wanita ini disosialisasikan dan 

direkonstruksi oleh masyarakat, misalnya saja sering sekali diungkapkan bahwa 

mendidik anak, mengelola dan merawat keluarga dalam rumah tangga merupakan 

kodrat mutlak bagi seorang wanita yang baik dan ideal, sebagai ibu rumah tangga 

maupun seorang istri.  

 Banyaknya isu-isu sosial mengenai wanita di media massa yang sedang 

marak belakangan ini, justru menjadi sebuah pemberitaaan yang dapat berdampak 

negatif terhadap citra wanita yang selama ini sudah terbentuk positif , sebut saja 

maraknya pemberitaan mengenai tingginya tingkat aborsi, penipuan yang dilakukan 

karyawan wanita dalam sebuah Bank, hingga pemberitaan mengenai kasus -kasus 

pembunuhan seorang TKW terhadap majikannya. 

 Fenomena sosial mengenai para wanita ini bisa saja menjadi faktor yang 

berpengaruh dalam menentuka n persepsi dan kehidupan wanita , terlebih lagi melalui 

data statistik yang diperoleh dalam salah satu Lembaga Permasyarakatan Wanita 

Kelas IIA Malang per iode 2011, terdapat peningkatan kuota penghuni Lembaga 

Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam beberapa bulan terakhir. 
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Tabel 1.1 Data narapidana di Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA 

Malang. 

Bulan  Jumlah Total  

Januari 257 orang 

Febuari 255 orang 

Maret 280 orang 

April  280 orang 

Mei 330 orang 

 

Dari data diatas terangkum data tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh 

wanita dalam beberapa jenis pelanggaran, dimulai dari kasus ringan hingga kasus 

yang berat, sehingga hal ini menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai 

kehidupan wanita itu sendiri. 

 Sebagai seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal maupun amoral,  

tentu saja sesuai hukum Negara yang ada , maka para wanita ini diwajibkan untuk 

menjadi narapidana atau orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman 

karena tindak pidana). Setelah menjadi seorang narapidana, bukan berarti proses 

sos ial dari wanita tersebut berakhir, karena para wanita ini justru memasuki sebuah 

dimensi kehidupan yang baru, dimana mereka diharuskan menjalani hukuman dan 

hidup berdampingan bersama narapidana yang lain di Lembaga Permasyarakatan.  

 Pada awalnya Lembaga Permasyarakatan memang dikenal sebagai penjara, 

yang selama ini sangat identik sebagai tempat pesakitan (hukuman), tetapi sejak 

istilah penjara tidak lagi digunakan dan dirubah menjadi Lembaga Permasyarakatan, 

maka diharapkan Lembaga Permasyarakatan ini tidak lagi memiliki stigma negatif 

dikalangan masyarakat, pembentukan kesan di masyarakat dan narapidana sendiri 

tidak hanya mengalami perubahan hanya dalam perubahan nama pada penjara saja , 

tetapi juga disesuaikan dengan program-program yang ada di dalam Lembaga 

Permasyarakatan itu sendiri. Selama narapidana tin ggal di Lembaga 

Permasyarakatan, mereka nantinya akan diberikan program binaan sedemikian rupa 

untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan dapat diterima saat mereka kembali di 

tengah-tengah masyarakat. 
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 Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Pembinaan secara fisik maupun 

pembinaan secara rohaniah diberikan dan diterapkan di Lembaga Permasyarakatan 

wanita terhadap para narapidana wanita agar setelah mereka kembali ke lingkungan 

sosial, mereka dapat hidup normal kembali ditengah masyarakat. 

 Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan Permasyarakatan ini, 

mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di 

Lembang, tanggal 27 april 1964. Dr. Sahardjo S.H. melontarkan gagasan tujuan 

pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Permasyarakatan (Harsono, 

1995).  

 Permasyarakatan berarti: memasyarakatkan kembali terpidana sehingga 

menjadi warga yang baik dan berguna (Atmasasmita, 1983). Menurut Departement 

Kehakiman RI, Lembaga Permasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis  

permasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana , sedangkan 

Lembaga Permasyarakatan Wanita adalah suatu badan hukum yang menjadi 

wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana wanita yang dikhususkan 

pada para wanita dewasa, berusia dia tas 18 tahun keatas. 

 Semua kegiatan warga binaan (baca: narapidana wanita), diatur oleh petugas 

Lembaga Permasyarakatan secara disiplin dari pagi hingga malam. Para warga 

binaan dalam seharinya wajib mengikuti kegiatan selama 12 jam dengan 

pemograman jadw al yang telah ditentukan sejak pukul 06.30 pagi hingga 18.30 

petang, tanpa boleh absen dari kegiatan kecuali jika narapidana tersebut sedang sakit 

(dengan keterangan dokter dari Lembaga Permasyarakatan). Setiap narapidana hanya 

bisa menerima kunjungan keluarga sebanyak tiga kali dalam seminggu terhitung 

hanya 15 menit setiap kunjungan.  

 Terbatasnya ruang sosial yang dimiliki warga binaan membuat mereka hanya 

dapat menjalin hubungan interpersonal kepada sesama warga binaan dan petugas 

LPW. Melalui hasil proses wawancara awal yang dilakukan kepada beberapa petugas 

LPW dari beberapa bagian maupun beberapa warga binaan, diantara warga binaan 

biasanya terjalin hubungan timbalbalik antara sesama warga binaan seperti menjadi 

sahabat, pasangan kekasih, juga menjalin  hubungan ibu dan anak angkat, tetapi 

beberapa warga binaan terkadang juga terlibat dalam beberapa pertengkaran akibat 
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adanya sebuah pertentangan, t idak jarang beberapa dari warga binaan terkadang juga 

merasa ditipu dan difitnah oleh sesama warga binaan.  

 Konflik-konflik yang muncul diantara warga binaan memang merupakan hal 

yang bisa terjadi dimana saja, tetapi hal ini tentu saja menjadi berbeda karena setiap 

warga binaan ini tetap akan tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu, dimana 

setiap dari warga binaan ini merupakan kumpulan orang dengan berbagai  macam 

pengalaman hidup yang berbeda, serta tidak menutup kemungkinan berasal dari 

ragam budaya yang berbeda, karena dari sekian warga binaan yang kini sedang 

menjalanani masa hukuman di Lembaga Permas yarakatan Kelas IIA Malang, 

beberapa diantaranya juga berasal dari berbagai daerah yang berbeda seperti Malang, 

Bojonegoro, Situbondo, Madura, Surabaya, Solo bahkan hingga luar negeri. Sampai 

saat ini Lapas Wanita Kelas IIA Malang telah memiliki empat orang warga binaan 

yang merupakan warga Negara asing yaitu: dari Singapura, Filiphina, China dan 

Iran. 

 Selain budaya, ada pula latarbelakang pendidikan serta status sosial yang 

beragam. Secara umum diketahui, banyak dari warga binaan di Lembaga 

Permasyarakata n Wanita Kelas IIA Malang berasal dari jenjang pendidikan yang 

bervariasi, seperti dari lulusan pondok pesantren, SD, mahasiswi, sarjana, hingga 

wanita karir dengan posisi yang cukup tinggi pada tempatnya bekerja sebelumnya. 

Sykes dan Messinger (dalam Atmasamita, 1983), telah mengemukakan bahwa 

kehidupan sistem sosial narapidana dalam penjara sangat unik sebab situasi yang 

mengelilingi narapidana yang diadaptasi oleh mereka sangat unik pula.  

 Konflik sendiri adalah suatu proses sosial dimana individu-individu atau 

kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan 

dengan ancaman atau kekerasan (Huraerah dan Purwanto, 2006).  

 Konflik juga pasti ada di dalam setiap aspek kehidupan manusia, banyak hal 

yang bisa menjadi sebab-sebab terjadinya konflik, seperti perbedaan pendirian atau 

perasaan antara tiap individu, adanya perbedaan kepribadian diantara mereka 

disebabkan faktor latarbelakang kebudayaan, ada pula kepentingan indiv idu maupun 

kelompok yang ada di Lembaga Permasyarakatan, serta adanya perubahan-

perubahan sosial yang cepat di dalam masyarakat karena adanya perubahan 

nilai/sistem yang berlaku. Secara singkat, menurut Wood (dalam Dayakisni dan 
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Hudaniyah, 2009) kombinasi dari saling ketergantungan dan perbedaan perspektif 

menjadikan mustahil suatu hubungan interpersonal akan terbebas dari konflik yang 

sebenarnya mempengaruhi sehat tidaknya suatu hubungan. Konflik yang terjadi 

antarwarga binaan ini dikenali sebagai konflik interpersonal, yaitu menurut Johnson 

dan Johnson (dalam Dayakisni dan Hudaniyah, 2009) , konflik interpersonal adalah 

konflik antarpribadi adalah suatu situasi dimana tindakan seseorang berakibat 

menghalangi, menghambat, mengganggu tindakan orang lain .  

 Potensi konflik sendiri dapat terjadi manakala terjadi kontak antarmanusia, 

sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok, individu ingin mencari jalan 

dalam tujuannya, hal ini diungkapkan Liliweri (2005) bahwa di dalam setiap 

masyarakat selalu ada peluang sangat besar bagi terjadinya kompetisi atau konflik. 

Sehingga situasi sosial juga merupakan salah satu aspek atas terciptanya 

sebuah konflik, karena situasi sosial merupakan tempat terjadinya interaksi sosial, 

dimana terdapat hubungan antara manusia ya ng satu dengan manusia yang lainnya 

(Gerungan, 2004).   

 Sigmund Freud mengungkapkan (dalam Sarwono, 2004) manusia dan 

lingkungan sosialnya selalu berada dalam konflik yang tiada henti, masyarakat 

berada dalam posisi dalam konflik ini karena individu takut pada ancaman destruktif 

masyarakat, tetapi setiap konflik itu berbeda, setiap konflik tidaklah sama, karena 

adanya aspek-aspek perbedaan dalam konteks terjadinya konflik dan faktor 

situasional dan personal sumber-sumber konflik itu sendiri.  

 Dampak dari konflik bisa beragam, baik itu secara positif maupun negatif, hal 

ini lebih kita kenal dengan istilah konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik 

destruktif timbul apabila seseorang atau anggota kelompok merasa tidak puas dengan 

hasil yang didapat dan arahnya dapat merusak. Konflik destruktif dapat 

menimbulkan dampak seperti gangguan psikis, gangguan fisik yang meliputi: rasa 

pusing dan sulit tidur, serta gangguan perilaku, seperti mengasingkan diri dari 

lingkungan, sulit mengadakan hubungan dengan orang lain dan dapat pula 

berperilaku agresif. Konflik yang bersifat konstruktif dapat berdampak positif, antara 

lain: meningkatkan harga diri apabila konflik dapat dipecahkan dengan baik: 

kepercayaan yang lebih besar, meningkatkan harga diri kelompok, serta 

meningkatkan hubungan antarkelompok, sehingga hubungan akan menjadi lebih erat.  
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 Berdasarkan latar belakang ini pula peneliti akhirnya memutuskan untuk 

lebih fokus pada konflik interpersonal serta ingin mengetahui lebih jauh mengenai 

bagaimana gambaran konflik interpersonal pada narapidana wanita? 

 

B . Rumusan Masalah  

 Bagaimana jenis -jenis konflik interpersonal yang terjadi dikalangan 

narapidana Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sumber-sumber 

yang  menjadi penyebab konflik interpersonal, dan tipe penyelesaian narapidana 

terhadap konflik interpersonal?  

 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis, sumber-sumber penyebab dan 

tipe penyelesaian konflik interpersonal pada narapidana wanita.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sumbangan pengetahuan dalam 

bidang psikologi, terutama psikologi klinis dan psikologi sosial. 

 Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, yaitu: 

1.  Sebagai data dari gambaran umum mengenai jenis-jenis konflik-konflik 

interpersonal pada narapidana wanita di Lembaga Permasyarakatan.  

2.  Sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak pembina di Lembaga Permasyarakatan 

untuk memahami sumber-sumber konflik  interpersonal yang ada, apakah konflik 

tersebut merupakan konflik yang destruktif maupun konstruktif. Sehingga dapat 

ditentukan penanganan yang efektif terhadap narapidana-narapidana yang 

sedang mengalami konflik interpersonal.  

3.  Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi umum mengenai pola konflik yang 

biasa terjadi di Lembaga Permasyarakatan Wanita, sehingga pihak pembina 

Lembaga Permasyarakatan dapat meminimalisir kemunculan konflik baru yang 

mungkin merugikan.  

 


