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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

Pertumbuhan dan perkembangan manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sangat unik dan 

beragam.Rentang hidup manusia dimulai dengan masa janin, sampai dengan tua atau 

lansia.Diantara rentang kehidupan tersebut terdapat masa kehidupan yang disebut sebagai masa 

transisi, yaitu remaja. 

Masa remaja seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip mengenai 

penyimpangan dan ketidakwajaran.Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-teori 

perkembangan yang membahas ketidakselarasan, gangguan emosi dan gangguan perilaku 

sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang 

terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan. 

Dalam bab ini akan di uraikan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan  

remaja, perilaku delinkuen remaja dan tindak kriminal remaja, dan faktor-faktor apa saja yang 

mungkin melatar belakangi tindak kriminal remaja tersebut sebagai upaya menyusun landasan 

teoritis yang nantinya akan di gunakan sebagai jendela untuk melihat fenomena perilaku 

delinkuen remaja yang berujung pada tindakan kriminal remaja. 

 

A. Remaja  

A.1.  Pengertian Remaja menurut Erik H Erikson 

Di dalam teori perkembangan menurut Erikson, periode remaja merupakan tahap kelima 

dalam siklus hidup manusia. Tahap ini merupakan  tahap yang paling penting diantara tahap 

perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkap identitas ego 
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yang cukup baik. Walaupun pencarian identitas ego itu tidak dimulai dan tidak berakhir pada 

usia remaja (pencarian identitas ego ada sejak tahap bayi sampai tahap tua), krisis antara 

identitas dengan kekacauan identitas mencapai puncaknya pada tahap remaja ini.1Tahap remaja 

itu baru betul-betul berakhir apabila individu menempatkan segala identifikasi yang baru yang 

tercapai dalam kebersamaan yang amat mengasikkan serta dalam masa belajar suatu keahlian 

yang berciri bersaing bersama dengan dan ditengah-tengah teman-teman sebaya.  Periode remaja 

adalah masa dimana individu sangat terlibat dalam proses menentukan diri (yang sering diiringi 

dengan rasa takut dan keteganggan yang meningkat), dimana segala sasaran pribadi, tujuan 

sosial, dan cita-cita antar pribadi harus diuji kembali dan diubah. 

Erikson menguraikan masa remaja sebagai “periode lingkaran hidup dimana setiap 

remaja harus menciptakan untuk dirinya sendiri suatu perspektif  dan orientasi sentral, suatu 

kesatuan psikososial yang berfungsi baik dengan mengolah pengaruh sisa-sisa masa kanak-

kanaknya dan harapan-harapan masa dewasa yang diantisipasinya. Dia harus menemukan suatu 

kesamaan yang berarti antara apa yang dapat dia lihat dalam dirinya sendiri dan bagaimana 

menurut kesadarannya yang lebih tajam orang lain menilainya dan mengharapakan dari padanya.  

Erikson bertolak dari fakta dasar bahwa setiap manusia berusaha membenarkan 

penegasannya bahwa “aku adalah seseorang”. “Menjadi seseorang” berarti manusia mengalami 

diri sebagai “Aku”, selaku oknum yang sentral, mandiri, dan unik, yang mempunyai suatu 

kesadaran akan kesatuan batiniahnya sendiri (identitas)2, namun siap untuk memasuki suatu 

peranan yang berarti ditengah masyarakat, entah peranan ini bersifat menyesuaikan diri atau 

bersifat memperbaharui. Sang pribadi mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya 

sendiri, seperti aneka kesukaan dan ketidaksukaannya. Tujuan-tujuan yang dikejar dimasa depan, 

                                                   
1 Alwisol, Psikologi Kepribadian Edisi Revisi (Malang: UMM PRESS, 2004), hal. 119 
2 Erik H Erikson,Identitas dan Siklus Hidup Manusia oleh Agus Cremers, (Jakarta: Gramedia) ,hal . 182  
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kekuatan dan hasrat untuk mengontrol nasibnya sendiri.3Makna dari periode remaja ini terdapat  

pergumulan keras untuk merebut identitasnya sendiri, yang sebenarnya tidak lain dari pada usaha 

menyiapkan diri untuk kehidupan sebagai  orang dewasa di mana si remaja harus mencari 

tempatnya sendiri yang dapat diakui oleh seluruh masyarakat.  

Erikson memandang periode remaja sebagai tahap laten sosial. Pada fase ini individu 

sibuk dengan dirinya sendiri, dilatar belakangi oleh pubertas genital yang memberi berbagai 

peluang konflik, baik yang berhubungan dengan seks, pekerjaan, keyakinan diri dan filsafat 

hidup. Mereka mencoba-coba berbagai cara dan mencoba-coba peran baru sambil terus berusaha 

menemukan identitas ego yang mantap.4 

Konsep “identitas” dalam ilmu psikologi umumnya menunjukan kepada suatu kesadaran 

akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, pada keyakinan yang pada dasarnya tetap tinggal 

sama selama seluruh jalan perkembangan hidup kendatipun terjadi segala macam perubahan.5 

Erikson memberi penjelasan bahwa identitas berarti suatu usaha keras manusia untuk 

mempertahankan pola-pola psikis yang tetap (kesinambungan) dalam proses peralihan 

(ketaksinambungan). Dalam perjuangan tentang identitas ini, segala konsepsi diri serta 

identifikasi yang terdahulu berhasil diintegrasikan karena remaja menciptakan suatu identitas 

yang luas bagi dirinya sendiri. Identitas ini harus menciptakan kesinambungan antara masa 

lampau yang masih berpengaruh dengan masa depan yang telah diantisipasi. Kesinambungan 

masa ini bukan merupakan suatukeadaan tenang yang tetap, tetapi suatu dinamika saling 

mempengaruhi antara masa lampau dan masa depan pada masa sekarang yang senantiasa 

                                                   
3Calvin S. Hall & Gardner Lindzey, Psikologi Kepribadian1 Teori-teori Psikodinamik (klinis),(Yogyakarta: 

Kanisius, 1993), hal 149. 
4Alwisol, loc. cit. 
5 Erik H Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia …, op. Cit, hal. 182. 
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bertentangan dengan masa-masa lampau yang seluruhnya harus diatasi, serta kemungkinan masa 

depan itu harus dicegah.6 

Daya penggerak batin dalam rangka pembentukan identitas ialah ego dalam aspek-

aspeknya yang sadar maupun tak sadar. Pada tahap ini ego memiliki kapasitas untuk memilih 

dan mengintegrasikan bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, dan keterampilan-keterampilan 

dalam melakukan identifikasi dengan orang-orang yang sependapat, dan dalam melakukan 

adaptasi dengan lingkungan sosial, serta menjaga pertahanan-pertahanannya terhadap berbagai 

ancaman dan kecemasan, karena ia telah mampu memutuskan impuls-impuls, kebutuhan-

kebutuhan, dan peranan-peranan manakah yang paling cocok dan efektif.7 

Semua ciri khas yang dipilih ego dikumpulkan dan diintegrasi oleh ego untuk dapat 

membentuk suatu konfigurasi baru yang baik, yaitu identitas ini psikososialnya yang unik.Maka 

identitas ini adalah integrasi dari semua integrasi terdahulu, karena itu dapat dianggap sebagai 

satu ringkasan dari fungsi ego.Kita dapat “mengidentifikasi identitas” secara ringkas dan kira-

kira sebagai suatu penyadaran yang dipertajam akan diri sendiri dan sebagai suatu kesatuan unik 

yang memelihara kesinambungan arti masa lampaunya sendiri bagi orang lain dan bagi diri 

sendiri; yang mengitegrasi segala gambaran diri yang dihadiahkan atau dipaksakan padanya oleh 

orang lain bersama dengan perasaan-perasaannya sendiri tentang siapakah dia dan apakah yang 

dapat dibuatnya. Dengan demikian individu mampu mengantisipasi masa depannya tanpa 

kecemasan yang tidak perlu mengenai bahaya”kehilangan diri”.8 

Pencarian identitas ego mencapai puncaknya pada periode remaja, ketika remaja berjuang 

untuk menemukan siapa dirinya. Menurut Erikson identitas muncul dari dua sumber: pertama, 

                                                   
6 Bucky Wikagoe, “Faktor Psikologis dalam Penyalahgunaan Narkoba” jurnal psikologi STM Bandung, 

vol II, No.1, Maret 2003, hal51-52. 
7S. Hall & Gardner Lindzey, loc. cit. 
8 Erik H Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia …, op. Cit, hal. 183. 
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penegasan atau penghapusan identifikasi pada masa kanak-kanak.9 Karena peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa disatu pihak karena kepekaan  terhadap perubahan sosial dan 

historis dipihak lain, maka selama tahap pembentukkan identitas seorang remaja, mungkin 

merasakan penderitaan paling dalam dibandingkan pada masa-masa lain akibat kekacauan 

peranan-peranan atau kekacauan identitas.10 

Kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima standar tertentu. Remaja 

sering menolak standar dari orang yang lebih tua dan memilih nilai-nilai kelompok. Masyarakat 

dimana remaja tinggal memainkan peran penting dalam membentuk identitas  remaja itu.11 

Ada beberapa hal yang membuat proses pencarian identitas remaja menjadi mudah: 

pertama adanya pengetahuan mengenai mainstream kebudayaan orang dewasa yang menurut 

pandangan remaja sangat berguna. Ini dapat dilakukan dengan menjadikan orang dewasa sebagai 

panutan atau adanya komunikasi yang mau dilakukan orang dewasa dan remaja. Selanjutnya, 

masyarakat harus menyediakan semacam ritus-ritus penerimaan, acara ritual-ritual tertentu yang 

membantu membedakan antara yang telah dewasa dan anak-anak.  Dengan cara ini, perbedaan 

antara masa kanak-kanak yang tanpa kekuatan dan tanggung jawab dengan masa remaja yang 

penuh kekuatan dan tanggungjawab akan semakin jelas. Tanpa adanya hal-hal seperti ini, hanya 

akan ada peran yang kabur, artinya ketidakpastian tempat seseorang di dalam masyarakat dan 

dunia.12 

                                                   
9Alwisol, op. Cit., hal.120.  
10S. Hall & Gardner Lindzey,loc. cit. 
11Alwisol, loc. cit. 
12Dr. C. George Boeree, Personality Theories(Yogyakarta: PrimaSophie, 2006), hal 96. 
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Ada baiknya kita membeda-bedakan sedikit definisi global tentang identitas tadi. Erikson 

sendiri mengetengahkan sekurang-kurangnya empat aspek pokok kepribadian yang termuat 

dalam identitas itu:13 

1. Satu kesadaran akan identitas pribadi 

2. Suatu usaha tak sadar untuk mencapai suatu kesinambungan watak pribadi 

3. Tindakan-tindakan tersembunyi dari sintesis ego 

4. Suatu solidaritas batin dengan cita-cita serta identitas kelompoknya  

 

Kita akan meninjau hal ini lebih rinci. 

1. Identitas dialami sebagai satu rasa subjektif tentang kesamaan dan kontinuitas dengan diri 

sendiri yang semakin meningkat. Manusia mengalami bahwa dalam batinnya dia tetap 

tinggal diri, tetap tinggal sama dengan dirinya sendiri. Manusia merasai “Akunya,” 

bersifat aktif dan dinamis. Manusia mengalami diri sebagai cukup koheren dan betul-

betul menjadi “Akunya sendiri”. Penting untuk diperhatinkan bahwa Erikson 

membedakan dua macam identitas: 

a. Identitas pribadi; dan 

b. Identitas Ego. 

  “Identitas pribadi” seseorang berpangkal pada pengalaman langsung bahwa dia 

selama sekian banyak tahun yang lewat tetap tinggal sama. Rasa “identitas pribadi” ini baru 

dapat disebut “identitas Ego” apabila identitas itu menyangkut kualitas “eksistensial” dari 

subjek,yang berarti bahwa subjek itu mandiri dengan suatu gaya pribadi yang khas. Maka 

“identitas Ego” berarti mempertahankan “suatu gaya individualitasnya sendiri”. Namun 

                                                   
13 Erik H Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia …, op. Cit, hal. 184. 
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kesamaan batiniah dengan diri sendiri seta gaya hidup pribadinya yang unik harus diterima 

dan diteguhkan oleh orang lain dan masyarakat. Maka identitas Ego tidak hanya 

menyangkut keberadaan nyata sendiri, tetapi juga menyangkut kesadaran bahwa kesamaan 

dan kontinuitas itu terwujud dalam cara-cara bagaimana ego menyelesaikan konflik-konflik 

di dalam batinnya sendiri serta di tengah lingkungan sosialnya, sehingga seorang dianggap 

oleh lingkungan sebagai orang yang tetap sama. 

  Aspek ini memainkan peran yang sangat penting dalam pikiran Erikson 

sebagaimana Nampak dalam definisinya tentang “identitas” dan “identitas Ego”. Identitas 

adalah ‘kesamaan dirinya dalam waktu, serta pengamatan yang berhubungan dengannya, 

yaitu bahwa orang lain pun mengakui kesamaan dan kontinuitas itu”. Identitas berarti 

“pertalian timbal-balik dimana terwujud baik kesamaan tetap dengan diri sendiri maupun 

milik bersama dari sejenis watak dasar yang sama dengan orang lain”. Dan tentang identitas 

ego, Erikson mengatakan sebagai berikut: 

“Rasa identitas Ego adalah kesadaran akan kenyataan bahwa terdapat suatu 

kesamaan serta kontinuitas dengan diri sendiri sampai pada tindakan-tindakan 

sintesis dari Ego, yang menghasilkan gaya individualitas pribadi. Gaya itu 

serupa dengan kesamaan dan kontinuitas yang menyebabkan seorang pribadi 

dalam masyarakat sekitarnya berarti bagi orang lain yang pada gilirannya juga 

menjadi orang-orang berarti. Maka terdapat suatu koleransi langsung antara 

gambaranku tentang diriku sendiri dan gambaran tentang saya yang dimiliki 

oleh orang lain. Rasa identitas Ego adalah kepercayaan yang semakin 

dikumpulkan akan fakta bahwa kesamaan, kesatuan, dan kontinuitas yang 

diakui dalam pandangan orang lain sesuai dengan kesanggupan untuk 
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mempertahankan satu kesatuan dan kontinuitas batiniah (Ego menurut arti 

ilmu psikologi”).14 

 

2. Identitas Ego bukan saja satu kesadaran diri subjektif, tetapi juga suatu proses 

pembentukan identitas dimana daya upaya tak sadar untuk mencapai suatu kontinuitas 

watak pribadi memainkan peran penting. Proses pertumbuhan identitas ini merupakan 

suatu proses perkembangan yang pada dasarnya pelan-pelan terjadi secara tak sadar 

dalam inti diri individu. Proses pembentukan identitas yang berangsur-angsur ini 

sebenarnya telah bermula pada “pertemuan pertama” anak-anak dengan ibunya dimana 

keduanya saling berkontak dan saling mengakui. Tetapi proses identitas ini memperoleh 

bentuk definitnya waktu krisis identitas pada masa remaja, dan akan bertahan sampai 

turunnya kemampuan manusia untuk saling mengakui. 

 Proses pembentukan identitas yang berangsur-angsur ini dapat diumpamakan 

dengan sebuah muara sungai bercabang tiga (badan, jiwa, dan lingkungan) dan terjadinya 

banjir (tahap krisis psikososial) yang senantiasa membawa serta tanah subur baru. Tanah 

tersebut ditinggalkan sebagai endapan baru atas lapisan tanah terdahulu, sehingga 

akhirnya menghasilkan suatu muara sungai yang tertutup lumpur yang menjadi tanah 

subur baru tempat manusia dapat berdiam (tinggal) dan membangun (identitas ego yang 

kuat). Maka setiap tahap akan membawakan lapisan endapan baru sendiri dalam 

pembangunan “identitas”yang berangsur-angsur ini. 

 Proses terjadinya identitas dapat diungkapkan juga secara abstrak. Identitas adalah 

satu proses restrukturasi segala identifikasi dan gambaran terlebih dahulu (pun yang 

negatif) diolah dalam perspektif suatu masa depan yang diantisipasi. Pembentukan 

                                                   
14Ibid. hal.185. 
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identitas menyangkut suatu sintesis pribadi dari segala integrasi yang lebih spesifik yang 

harus dibuat ego langkah demi langkah dalam hidupnya.Manusia menemukan 

identitasnya, apabila dia dapat menggabungkan semua identifikasi anaknya terdahulu di 

dalam suatu susunan baru.Maka identitas bukan merupakan jumlah otomatis dari semua 

identifikasi terdahulu dari masa kanak-kanak.Identitas adalah suatu prestasi sintesis 

pribadi, dimana ego harus mengintegrasi segala macam identifikasi terdahulu menjadi 

suatu bentuk baru tersendiri yang menggabungkan segala unsur dalam suatu kesatuan. 

Bentuk atau susunan baru, yaitu identitasnya sendiri, tentu mengandaikan adanya 

identifikasi terdahulu, tetapi identifikasi yang satu ini sedemikian rupa sehingga lebih 

dihargai daripada yang lain yang ditolak karena tak berguna. Dengan demikian terjadilah 

suatu keseluruhan unik yang dapat berguna secara sosial, yaitu identitas psikososial. 

 Tahap khas dari krisis identitas sebenarnya adalah masa remaja, yaitu saat 

pemuda mencoba-coba dengan segala identitasnya (berbagai macam konfigurasi dari 

identitas positif dan negatif) untuk akhirnya menetapkan yang cocok.Karena masa remaja 

harus mengadakan peralihan definitif dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, maka 

pemuda harus melepaskan segala identifikasi infantile yang tidak berguna lagi dan harus 

mengembangkan minat baru untuk menjadi anggota penuh yang diterima oleh 

masyarakat. Ada baiknya kita memperkuat pembeberan ini dengan menyajikan  dua 

kutipan padat dari Erikson yang menyangkut pembentukan identitas. 

 

“Dari sudut pandang genetis, proses pembentukan identitas muncul sebagai 

suatu konfigurasi yang sedang berkembang secara berangsur-angsur yang 

ditetapkan kembali oleh sintesis dari Ego secara berturut-turut dari seluruh 

masa kanak-kanak. Itu merupakan suatu konfigurasi yang perlahan-lahan 
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mengintegrasikan segala data konstitusi badan, kebutuhan libidinal pribadi 

yang khas, kemampuan-kemampuan dan kesukaan, identifikasi yang penting, 

pertahanan efektif, sublimasi yang baik serta peranan yang konsisten“ 

 

“Akhirnya pembentukan identitas bermula pada saat identifikasi tidak dapat 

dibagi lagi. Identitas baru bertumbuh dari penolakan selektif dan asimilasi 

timbal-balik segala identifikasi masa kanak-kanak dan dari integrasinya ke 

dalam suatu susunan yang baru” 15 

 

 Bahwa pembentukan identitas dalam arti sessungguhnya baru bermula pada masa 

remaja, tidak berarti hal itu juga berakhir dengannya. Karena identitas tidak pernah dapat 

menjadi suatu perolehan yang ditetapkan secara definitif, tetapi bersifat dinamis, selalu 

berkembang dan senantiasa berubah-ubah sepanjang jalan hidup individu, menuntut 

fungsi daripada pengalaman langsung akan dirinya sendiri dan dunianya serta fungsi dari 

pengamatan reaksi-reaksi orang lain terhadap dirinya. Proses identitas merupakan proses 

diferensasi yang semakin meningkat dari inklusif, si individu semakin menyadari 

lingkungan sosial yang lebih luas mulai dengan pribadi ibu sampai akhirnya seluruh umat 

manusia. 

 

3. Menurut Erikson identitas itu pada hakikatnya juga bersifat“psikososial”, karena identitas 

adalah”solidaritas batin dengan cita-cita dan identitas kelompok”. Pembentukan identitas 

adalah suatu proses yang terjadi dalam inti dari pribadi, dan juga di tengah-tengah 

masyarakat. Hal itu menjadi sangat jelas dalam kutipan berikut: 

                                                   
15Ibid. hal. 187. 
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“Identitas baru bertumbuh dari penolakan selektif masa kanak-kanak dan dari 

integrasi ke dalam suatu susunan baru, yang gilirannya bergantung pada 

identifikasi dan pengakuan masyarakat terhadap pribadi itu (sering melalui 

kebudayaan-kebudayaan khusus) yang harus menjadi demikian sebagaimana 

jadinya dan adanya itu diterima masyarakat selaku benar.Masyarakat yang 

pada permulaan sering sedikit curiga memberikan pengakuan semacam itu 

dengan menunjukkan rasa kaget dan rasa senang (yang sedikit banyak 

terlembaga atau dilembagakan) waktu berkenalan dengan satu individu yang 

baru muncul.Pada gilirannya masyarakat merasa diri diakui oleh individu 

tersebut serta dapat pula merasa dirinya sangat ditolak oleh individu 

itu.Misalnya karena dia menaruh rasa dendam terhadap masyarakat”16. 

 

 Sejak awal proses identitas setiap individu seluruhnya diresapi oleh sejarah 

masyarakat, dan karena itu dari permulaan mengandung dimensi sosial dan budaya. Oleh 

sebab itu “identitas” adalah suatu rasa tetap tinggal sama dalam diri sendiri, yang 

berkaitan dengan partisipasi tetap pada ciri-ciri khas watak kelompok tertentu, pada cita-

cita kelompok tertentu, atau pada identitas yang sama dari kelompok tertentu. Ego dan 

masyarakat menjadi korelatif, sehingga perkembangan identitas seorang individu 

meliputi relasinya dengan konteks kebudayaannya.Identitas kolektif dari negara, ras, 

generasi golongan sosial dan keluarga merupakan dimensi konstitutif bagi identitas 

individual dan merupakan suatu variasi yang cukup baik dari identitas-identitas kolektif. 

Identitas-identitas kolektif yang berbeda ini membentuk susunan identitas pribadi yang 

justru ditetapkan oleh pengakuan  sosial dan reaksi positif orang lain, sejauh identitas 

                                                   
16Ibid. hal. 188. 
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pribadi sesuai dengan satu bagian lebih luas dari masyarakat. Identitas adalah suatu “rasa 

krasan, suatu konstruksi dalam diri sendiri” (demikian Freud), yang mengikat individu itu 

pada anggota rasanya dan kelompoknya. Dan dengan demikian masalah identitas ialah 

masalah bagaimana suatu kesinambungan ditentukan antara masa lampau dan masa 

depan masyarakat, dimana identitas pemuda berfungsi selaku transformator kritis dari 

kedua masa sosial tadi. Identitas seorang individu tidak hanya berarti keinginannya untuk 

mengenali identitasnya yang unik dalam diri sendiri. Tetapi dia juga ingin tahu jenis 

manusia apakah dia: seorang Jerman, Amerika, atau Indonesia, orang hitam atau orang 

putih, seorang petani atau seorang mahaguru, dan sebagainya. 

 Kebanyakan orang mengalami identitas pribadi melalui identitas kelompok dari 

pseudospeciesnya.Namun sedikit orang kreatif melampaui dan melebihi setiap identitas 

kelompok, yang pada gilirannya justru memungkinkan transendensi itu. Tetapi jenius-

jenius ini justru asyik bergumul menemukan suatu identitas kolektif baru, yang barang 

kali mereka memiliki bersama hanya dengan sedikit orang pada masa yang sama atau 

periode sejarah lain  (Yesus, Gandhi, dan sebagainya). Manusia dewasa ini juga berusaha 

mencapai satu identitas pribadi baru, yang dapat menjadi eksponen dari satu identitas 

universal dari seluruh umat manusia.17 

 Sebagaimana telah dikatakan, tahap yang menentukan pembentukan identitas 

adalah masa remaja yang dimulai pada umur 13 atau 14 tahun. Dalam masa remaja ini 

muncullah suatu “krisis identitas”, yang berakhir entah dengan membawa suatu 

pembentukan identitas “Ego” yang mantap atau menghasilkan “rasa kehilangan diri” 

yangt agak patologis. Erikson menyebut tahap ini suatu “krisis identitas”, karena disini 

kegagalan sementara berfungsi untuk menetapkan suatu identitas stabil.Bahaya 
                                                   

17Ibid. hal. 189. 
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kebingungan peran sosial harus diatasi, sehingga akhirnya dapat terjadi suatu perubahan 

perspektif radikal.Dalam krisis ini segala mekanisme psikososial dari identitas 

belawanan, sehingga terjadi kekacauan peran yang menjadi bahaya khas periode ini dan 

menjadi masalah pokok yang dihadapi pemuda. Krisis identitas selama masa adolesensi 

sebenarnya merupakan krisis yang paling berat dan paling berbahaya, karena 

penyelesaian yang gagal atau berhasil dari krisis identitas itu mempunyai akibat jauh 

untuk seluruh masa depan dari ego dewasa, bahkan dari generasi-generasi anak yang 

berikut. Baru sesudah masa adolesensi yang harus memantapkan suatu identitas kuat, kita 

dapat berbicara tentang suatu ego dewasa yang matang. Tanpa penetapan suatu identitas 

yang terintegrasi baik (tentu sebagai suatu kompromi yang relatif bebas konflik) manusia 

selama masa dewasanya akan mengalami kesulitan terus-menerus dan tetap akan 

dibebani dengan berbagai macam konflik yang mengacaukan dan membingungkan.18 

Identitas bisa positif bisa negatif, identitas positif adalah keputusan mengenai 

akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. Kebalikannya, identitas negatif 

adalah apa yang mereka tidak inginkan menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak 

untuk mempercayainya. Sering remaja harus menolak nilai-nilai orang tua tetapi juga 

tidak mengakui nilai-nilai kelompok sebaya, suatu dilema yang akan memperkuat 

kekacauan identitas.19 

Kekacauan identitas adalah sindrom masalah-masalah yang meliputi; terbaginya 

gambaran diri, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, kurang memahami 

                                                   
18Ibid. hal. 190 
19Alwisol, op. Cit, hal. 120 
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pentingnya waktu, tidak bisa konsentrasi pada tugas yang memerlukan hal itu, dan 

menolak standar keluarga atau standar masyarakat.20 

Dalam keadaan kekacauan identitas dapat menyebabkan seseorang merasa 

terisolasi, hampa, cemas, dan bimbang. Remaja merasa bahwa ia harus membuat 

keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya. Para remaja mungkin 

merasa bahwa masyarakat memaksa mereka untuk membuat keputusan-keputusan 

sehingga mereka justru menjadi semakin menentang. Mereka sangat peka terhadap cara 

orang-orang lain memandang mereka, dan menjadi mudah tersinggung dan merasa 

malu.21 

Selama kekacauan identitas, remaja semakin meras bahwa ia mundur bukannya 

maju, pada kenyataannya suatu kemunduran periodis ke sifat kanak-kanak kiranya 

merupakan alternatif menyenangkan terhadap keterlibatan kompleks dalam masyarakat 

orang dewasa yang dituntut darinya. Tingkah laku remaja tidak konsisten dan tidak dapat 

diprediksikan selama masa kacau ini. Pada suatu saat ia menutup diri terhadap siapapun 

karena takut ditolak, dikecewakan, atau disesatkan. Pada saat berikutnya ia mungkin ingn 

menjadi pengikut, pencinta, atau murid, dengan tidak menghiraukan konsekuensi-

konsekuensi dari komitmennya itu.22 

Kekuatan dasar yang muncul dari krisis identitas pada tahap remaja adalah 

kesetiaan; yaitu setia dalam beberapa pandangan ideologi atau visi masa depan. Kesetiaan 

yaitu kemampuan hidup berdasarkan standar yang berlaku ditengah masyarakat lepas dari 

segala kekurangan, kelemahan, dan ketidak konsistenannya. Dengan kemantapan standar 

internal tingkah laku, remaja tidak membutuhkan lagi bimbingan orang tua, dan mereka 

                                                   
20 Ibid. 
21S. Hall & Gardner Lindzey, op. cit., hal. 150 
22Ibid. 
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kini memiliki keyakinan bahwa agama, politik, dan idiologi sosial akan memberi standar 

tingkahlaku yang konsisten.Remaja harus belajar mempercayai orang lain sebelum 

mereka mempercayai pandangan masa depannya sendiri. Mereka harus 

menggembangkan virtue harapan selama masa bayi, kemudian harus diikuti dengan 

kekuatan dasar yang lain –kemauan, tujuan dan kompetensi. Semuanya menjadi prasyarat 

fideliti, seperti juga fideliti menjadi prasyarat perkembangan selanjutnya.23 

Sisi patologis dari kesetiaan adalah penolakan, atau ketidakmampuan 

menggabungkan berbagai gambaran diri dan nlai-nilai ke dalam identitas, menjadi bentuk 

malu-malu, atau penyimpagan. Difiden adalah keadaan ekstrim tidak percaya diri yang 

diekspresikan sebagai malu-malu untuk mengekspresikan diri. Sebaliknya, devian adalah 

memberontak kepada otoritas secara terbuka. Pemberontakan yang kerasa kepala 

memegangi keyakinan dan kegiatan yang tidak diterima secara sosial, hanya karena 

keyakinan itu tidak diterima. Sedikit repudiasi dibutuhkan untuk membentuk identitas 

pribadi, dan juga untuk memasukkan ide baru dan semangat baru ke dalam struktur 

sosial.24 

Ritualisasi yang menyertai tahap remaja ialah ritualisasi ideologi yaitu gabungan 

dari ritualisasi-ritualisasi tahap sebelumnya, menjadi keyakinan, atau ide-ide. Memilih 

dan memiliki ideologi akan memberikan pola umum kehidupan diri, bagaimana 

berpakaian, pilihan musik dan buku bacaan, dan pengaturan waktu sehari-hari. Ritualisasi 

ideologi menjadi awal dari kesiapan diri mengadopsi etika masyarakat, memilih gaya 

                                                   
23Alwisol, op. Cit, hal. 121 
24Ibid. 
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hidup yang sesuai dengan dirinya dan menolak ediologi yang tidak dikehendaki atau 

ideologi asing.25 

Pilihan ideologi yang sempit dan tertutup, adalah ciri ideologi negatif, atau 

ritualisme totalisme. Fanatik dan eksklusif dalam memandang ideologi sendiri, yang 

dianggapnya paling benar dan ideal. Ini seperti idolisme yang ’mendewakan” seseorang, 

sedang totalism mendewakan ideologi atau keyakinan diri.26 

Orang seperti ini ketika bergaul dengan masyarakat akan memperlihatkan 

keyakinan dan gaya hidup mereka tanpa memberi kesempatan pada orang lain untuk 

tidak sepakat. 

 

A.2. Remaja dari sudut pandang Yuridis 

Sebuah tindak kriminal dilihat dari sudut pandang subjek atau pelakunya di bagi menjadi 

dua, yaitu tindak kriminal anak dan tindak kriminal dewasa.Anak dalam pengertian ini termasuk 

juga remaja, karena dalam konteks hukum istilah remaja tidak lazim digunakan dan dalam 

perundangan-undangan biasanya lebih tepat disebut anak, belum dewasa, belum cukup umur, 

dan sebagainya. Atas dasar itulah dan mengingat konsep yang dipakai dalam tulisan ini adalah 

remaja yang dalam ukuran usia termasuk dalam rentang usia anak, maka penulis memilih istilah 

yang akan digunakan adalah “anak” dengan mengingat bahwa remaja termasuk dalam kategori 

ini.  

Di Indonesia terdapat dualisme batasan yuridis mengenai anak.Menurut undang-undang 

No.4 tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, Anak adalah individu yang belum mencapai 21 

tahun dan belum menikah. 

                                                   
25Ibid., hal.122. 

26Ibid. 
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Sedangkan menurut UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pasal 1 butir 1 dinyatakan 

bahwa ”anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi 

belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.27 

Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitannya dengan pembicaraan 

tentang perilaku delinkuensi anak dan penaganannya, maka yang dijadikan patokan adalah UU 

No.3 tentang peradilan anak.Dari ketentuan pasal tersebut jelas sudah bahwa batasan 

pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia antara 8-18 tahun. Dengan kata lain, batas bawah 

usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah 8 tahun dan batas atas usia 

pertanggungjawaban pidana anak adalah 18 tahun. Khusus dalam kaitan dengan masalah batas 

usia atas secara konsisten diatur pula dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

khususnya dalam Pasal 1 butir 8 huruf a yang menyatakan bahwa “Anak didik pemasyarakatan 

adalah anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas 

anak paling lama sampai berumur 18 tahun”. Dari batas atas usiapertanggung-jawaban pidanan 

anak itu tampak hampir bersesuaian dengan ketentuan di berbagai Negara dan konsisten pula 

dengan imbauan dari resolusi PBB 40/33 tentang Beijing Rules. Begitupun dengan batas bawah 

sesuai pula dengan imbauan resolusi PBB 40/33 tentang Beijing Rules yang memberikan 

pedoaman batas bawah 7 tahun.28 

 

B. Perilaku Delinkuen Remaja 

Istilah baku yang sering digunakan dalam psikologi untuk perilaku Delinkuen remaja 

adalah Juvenile Delinquency yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa Juvenile berarti 

anak sedangkan delinquency berarti kejahatan. Dengan demikian Juvenile Delinquency diartikan 

                                                   
27Prof. Dr. Paulus H, Delinkuensi Anak (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 11. 
28Ibid., hal. 12.  
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sebagai kejahatan anak.Namun, dalam studi interdisiplin ilmu pengetahuan, Juvenile 

Delinquency menjadi konsepsi yang hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. Dan 

untuk menghindari kerancuan tersebut maka dalam kesempatan ini penulis lebih memilih 

menggunakan istilah Perilaku Delinkuen Remaja yang dapat di artikan sebagai sebuah tindakan 

yang didefinisikan menurut perbuatan yang melanggar hukum, seperti pencurian, perampokan, 

perusakkan, penggunaan narkoba dan lainnya.29 

Perilaku delinkuen merupakan gejala gangguan perilaku yang adalah sebuah tindakan 

melanggar atau tidak sesuai aturan yang apabila dilakukan secara berulang-ulang dan terus 

menerus dan tindakan tersebut dilakukan oleh remaja.Hal ini di definisikan menurut perbuatan 

yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, perampokan, kekerasan, perusakan, dan 

penggunaan narkoba.30 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh  Drs. B. Simanjuntak yang memberi tinjauan 

secara sosiokultural tentang arti Juvenile Delinquency adalah suatu perilaku itu disebut 

delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya 

terkandung unsur-unsur anti-normatif.31 

Dalam Pengertian Juvenile Delinquency sebagai kejahatan remaja dapat diinterpretasikan 

berdampak negatif secara psikologis terhadap remaja yang menjadi pelakunya, apalagi jika 

sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade-mark.Kaum cendikiawan dan ilmuan 

berupaya terus untuk menemukan pengertian terbaik dari Juvenile Delinquency. Drs. B. 

                                                   
29 Joseph Murray and David P F, “Risk factor for Conduct Disorder and Delinquency” The Canadian Journal 

Psychiatry, vol.55, No.10, October 2010, hal. 634.  
30 Ibid 
31 Drs. B. Simanjuntak, Pengantar krimonologi dan sosiologi (Jakarta: Aksara Baru, 1984),  hal. 25. 
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Simanjuntak menegaskan bahwa beliau lebih suka menggunakan istilah kenakalan remajauntuk  

Juvenile Delinquency.32 

Pengertian secara etimologis mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut 

aktivitasnya, yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan. Psikolog Drs, Bimo Walgito 

merumuskan arti selengkapnya dari Juvenile Delinquency  yaitu tiap perbuatan, jika perbuatan 

tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan 

perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya remaja.33 

 

1. Perilaku Delinkuen Remajadari sudut pandang sosial 

Perilaku Delinkuen merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk 

tingkah laku yang menyimpang.34 

 Remaja yang delinkuen itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka 

menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.35 

 Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan 

atau pengkondisian tingkah laku kriminal remaja. Prilaku remaja ini menunjukan tanda-tanda 

kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas pelaku 

perilaku delinkuenberusia dibawah usia 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada 

usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja 

jadi menurun.36 

 

                                                   
32 Drs. B. Simanjuntak, S.H., Latar Belakang Kenakalan Anak, hal. 69. 
33 Bimo Walgito, op. Cit, hal. 2. 
34Dr. Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja(Jakarta: Rajawali Pers, 2008),  hal. 6. 
35Ibid. 
36Ibid., hal.7. 
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2. Perilaku Delinkuen Remajadari sudut pandang Psikologi  

Teori Psikogenis menekankan sebab-sebab perilaku delinkuen remaja dari aspek 

psikologis atau isi kejiwaan, antara lain faktor inteligensi, ciri kepribadiaan, motivasi, sikap-

sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang 

controversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Argumensentral teori ini adalah 

bahwa delinkuen merupakan “bentuk penyelesaian”atau konpensasi dari masalah psikologis 

dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga 

yang patologis. Ringkasnya, delinkuan atau kejahatan remaja merupakan reaksi terhadap 

masalah psikis anak remaja itu sendiri.37 

Sebagaian besar dari remaja tidak melakukan kejahatan, sekalipun mempunyai 

kecenderungan egoistis dan a-sosial, disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan 

secara moral terhadap kontrol sosial yang efektif. Yang penting harus diketahui adalah: 

pengaruh apa serta motif yang bagaimana yang melatarbelakangi kemunculan sifat-sifat 

delinkuen itu.38 

 Remaja-remaja delinkuen itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin 

sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya  untuk mengurangi beban tekanan 

jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif.39 

Dalam perspektifnya Erikson mengamati bagaimana manusia dalam proses pembentukan 

identitasnya mengalami konflik dengan sekitarnya, yang dapat mengakibatkan krisis identitas, 

yang dapat menimbulkan penyimpangan perilaku. Konflik-konflik inilah yang menjadi bahan 

penyelidikan yang dilakukan psikoanalisis untuk memperoleh jawaban atas sistem 

penyembuhan bermacam-macam penyakit jiwa serta untuk memperoleh jawaban atas 

                                                   
37Ibid., hal.26. 
38Ibid, hal. 27. 
39Ibid. 
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problematik tingkah laku manusia. Dengan itu pula sehingga psikoanalisis dapat pula di 

gunakan untuk mencari jawaban atas latar belakang dari segala tingkah laku kriminal.40 

 

3. Perilaku Delinkuen Remajadari sudut pandang Yuridis 

Perilaku Delinkuen remaja dapat di ketegorikan dalam diu kelompok besar sesuai dengan 

kaitannya dengan norma hukum yaitu41: 

 Yang bersifat a-moral dan a-sosial dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak 

dapat atau sulit untuk digolongkan sebagai pelanggaran hukum. 

 Yang bersifat melanggar hukum dan penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang dan 

hukum yang berlaku sama dengan perbutan yang melanggar hukum bilamana dilakukan 

oleh orang dewasa  

 

Agar dapat memberikan penilaian apakah suatu perbuatan termasuk delinkuen atau tidak, 

maka hendaklah memperhatikan faktor hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif 

yang berlaku di  lingkungan yang menjadi ajang hidup anak remaja. 

 Hukum pidana merumuskan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran dan 

kejahatan. Jika penilaian delinkuen berdasarkan faktor hukum pidana, maka konsekuensi di 

setiap negara akan berbeda penilaiannya. 

 Dalam kaitan ini pembatasan dari para ahli hukum Anglo Saxon dapat diterima, bahwa:  

1. Perilaku Delinkuen berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan 

perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap 

kesusilaan yang dilakukan oleh remaja. 

                                                   
40 Drs. G.W. Bawengan, SH,Pengantar Psikologi Kriminil (cet.IV; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), 

hal.10. 
41Y. Singgih D. Gunarsa & Singgih Gunarsa, Psikologi Remaja (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), hal.5. 
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2. Pelaku Perilaku Delinkuen itu adalah offenders (pelaku pelanggaran) yang terdiri dari 

“anak” (berumur di bawah 21 tahun = pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak 

( juvenile court). 

Pada prinsipnya Perilaku delinkuen adalah “kejahatan pelanggaran” pada orang dewasa, 

akan tetapi menjadi perilaku delinkuen remaja oleh karena pelakunya adalah anak-anak/ 

kaum remaja, yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Bertitik 

tolak pada konsep dasar ini maka wujud perilaku delinkuen dapat di paparkan sebagai berikut, 

pembunuhan dan penganiayaan (tergolong kejahatan-kejahatan kekerasaan), pencurian, 

penggelapan, penipuan, gelandangan dan alain sebagainya. 

Secara yuridis formal, masalah perilaku delinkuen remaja ini telah memperoleh pedoman 

yang baku. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa 

pasal, dan sebagai pasal yang embrional adalah pasal 45,46, dan 47 KUHP. Di samping itu 

KUHP perdata pun mengatur tentang perilaku delinkuen remaja atau istilah yang dipakainya 

adalah kenakalan remaja terutama pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terikat. 

Kondisi dualistik tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda di dalam sebutan, 

walaupun pada prinsip dasarnya sama. Perilaku delinkuen remaja yang melawan kaidah 

hukum tertulis yakni kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sebut “Anak Negara” dan 

sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut “Anak Sipil”. 

 

C.  Faktor-faktor Latar Belakang Perilaku Delinkuensi Remaja 

Ada beberapa faktor  yang mungkin mengakibatkan terjadinya delinkuensi yang 

dilakukan oleh remaja. Adapun faktor-faktor tersebut bisa datang dari dalam diri remaja tersebut 

(faktor individu), ataupun bisa akibat dari pengaruh lingkungan keluarga atau lingkungan 
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sosial.Selain itu menurut Erikson, krisis identitas yang terjadi dalam diri remaja akibat dari 

pencariannya terhadap identitas dirinya  dapat menimbulkan penyimpangan perilaku. Sehingga 

krisis identitas dapat pula di gunakan untuk mencari jawaban atas latar belakang dari segala 

perilaku delinkuensi remaja. 

 

1. Faktor Individu 

Ada beberapa karakteristik yang terlihat pada remaja yang delinkuen,diantaranya 

adalah bahwa remaja yang delikuen merasakan deprivasi (keterasingan),tidak aman,dan 

cenderung dengan sengaja berusaha melanggar hukum atau peraturan (defiant).Penggunaan 

obat-obatan terlarang dan putus sekolah merupakan beberapa hal yang dapat meningkatkan 

munculnya kenakalan remaja. 

Penelitian mengindikasikan bahwa remaja delinkuen memiliki tingkat inteligensi yang 

lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang non-delinkuen.Kebanyakan remaja yang 

melakukan perilaku delinkuen memiliki catatan yang buruk dalam soal pendidikan dan  

prestasi di sekolah.  Mereka cenderung melanggar peraturan-peraturan di sekolah, hal itu 

menunjukkan bahwa mereka tidak mampu memikirkan dengan baik konsekuensi dari setiap 

tindakan yang mereka ambil terutama yang berhubungan dengan masa depan. Terlihat bahwa 

para delinkuen tidak menyukai sekolah dan karenanya mereka sering kali 

membolos.Kegagalan akademis sendiri merupakan salah satu kontributor dari 

delinkuensi.Selain itu terindikasi juga bahwa remaja dengan gangguan perilaku, lemah dalam 

hal kemampuan verbal.42 

                                                   
42Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD, “Risk Factors for Conduct 

Disorder and Delinquency” The Canadian Journal of Psychiatry, Vol.55, No.10 October 2010, hal. 636. 
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Beberapa ciri kepribadian yang tampak menonjol pada remaja delinkuen:bersikap 

menolak (resentful),bermusuhan (hostile),penuh curiga,tidak konvensional 

(unconventional),tertuju pada diri sendiri (self-centered),tidak stabil emosinya,mudah 

dipengaruhi,ekstrovert dan suka bertindak dengan tujuan merusak atau menghancurkan 

sesuatu.Banyak dari remaja delinkuen juga impulsif43 dan excitable.Mereka memiliki tingkat 

perkembangan moral yang rendah dan nilai-nilai yang menyimpang.Para delinkuen juga 

menyukai aktivitas yang bagi mereka penuh tantangan (adventurous) akan tetapi tidak 

menyukai kompetisi. 

Perbedaan mendasar yang mungkin terlihat antara remaja delinkuen dan non-

delinkuen adalah dalam hal ketidak matangan emosional,ketidakstabilan dan perasaan frustasi 

pada remaja yang membuat remaja delinkuen tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik di 

rumah,sekolah,dan masyarakat.44 

Harga diri yang rendah,kurangnya kontrol diri,deprivasi akan kasih sayang,atau 

bahkan adanya psikopatologi, juga merupakan hal-hal yang termasuk dalam faktor 

kepribadian. Kurangnya kontrol diri pada remaja juga merupakan salah satu penyebab 

terjadinya delinkuensi.Remaja yang delinkuen mungkin gagal mempelajari tingkah laku yang 

dapat diterima dan yang tidak mungkin mereka mengetahui perbedaan antara tingkah laku 

yang diterima dan yang tidak diterima,namun mereka gagal mengembangkan kontrol yang 

memadai untuk menggunakan perbedaan tersebut dalam bertingkah laku.Contohnya,seorang 

anak gadis yang mencuri telepon genggam (handphone) temannya walaupun ia tahu itu 

adalah perbuatan yang salah,namun ia tetap melakukannya karena ia ingin bisa pamer kepada 

teman-temannya bahwa ia juga memiliki handphone.Deprivasi kasih sayang remaja sangat 

                                                   
43Ibid, hal. 635. 
44 Prof. Dr. Singgih Gunarsa, Dari Anak sampai Usia Lanjut (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hal. 272. 
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berkaitan dengan pengasuhan dari orang tua.Deprivasi kasih sayang ini mungkin 

mempengaruhi konsep diri dari remaja yang bersangkutan.Remaja yang mengalami deprivasi 

kasih sayang mungkin akan memiliki anggapan yang salah,misalnya:dirinya memang tidak 

pantas disayangi,dirinya adalah anak yang jahat sehingga tidak disayangi orang tua,dan 

semacamnya.Dalam beberapa kasus,delikuensi merupakan symptom dari neurosis,seperti 

ketakutan (fears),kecemasan (anxieties),dan sikap bermusuhan (hostilities).Didapati ada 

remaja-remaja delikuensi yang menderita psikopatologi.Beberapa remaja menderita apa yang 

disebut sebagai conduct disorders,yaitu suatu gangguan yang melibatkan adanya pola 

perilaku agresi,argumentative,menindas pihak yang lebih lemah secara fisik 

(bullying),ketidakpatuhan,iritabilitas,tindakan mengancam yang tinggi, dengan catatan bahwa 

perilaku ini dilakukan secara berulang ulang bahkan menjadi kebiasaan.45 

 

2. Faktor Keluarga 

Keluarga adalah yang mendasari segala segi perkembangan pribadi seorang anak. 

Sejak anak lahir sampai dewasa, ia mendapatkan dasar-dasar hidup di sana. Dasar-dasar itu 

langsung diperolehnya dari ibu dan ayahnya. Di sinilah sang anak bertumbuh dan berkembang  

menurut pengalaman yang di pelajarinya dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orangtua. 

Rumah tangga adalah suatu tempat yang amat menyenangkan.Tidak ada tempat yang 

paling aman bagi seorang anak selain rumah tangga di mana terdapat ibu dan ayah yang 

bertanggung jawab.Rumah tangga adalah tempat berlindung, benteng yang kuat membendung 

pengaruh-pengaruh luar yang buruk. Di sanalah anak mendapat pelajaran-pelajaran yang akan 

memperkembang kepribadian yang seimbang. Di sanalah ia memperoleh kebutuhan-

                                                   
45Ibid., hal. 277. 
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kebutuhan yang diperlukan demi pertumbuhan dan perkembangan. Pengaruh-pengaruh orang 

yang tinggal di sekeliling berpengaruh, apakah yang baik atau yang buruk.46 

Dalam masalah perilaku delinkuen remaja pun, rumahtangga dan orang tua tetap 

menjadi sorotan utama.Pengaruh-pengaruh buruk dari orang tua dan lingkungan rumah tangga 

dapat mendorong anak melakukan hal-hal yang tidak di ingini. Dan di antara pengaruh itu 

termasuk kondisi, seperti: 

a. Pola Asuh. 

Dengan bertambahnya usia anak, maka ruang lingkup sosialnya pun meluas. Sekarang 

saatnya anak bergerak keluar  dari lingkungan rumahnya, menjalin hubungan dengan 

tetangga, teman bermain, maupun teman-teman dari keluarganya. Pengawasan yang baik dari 

orang tua akan membuat masa transisi ke dunia luar ini akan lebih mudah bagi anak. Tapi 

bagi beberapa kasus dengan anak yang bertempramen “sulit” mungkin mereka akan menolak 

pengawasan yang berlebihan dari orang tua, dan mungkin juga karena orang tua tidak 

memiliki kesabaran yang cukup atau sumber daya yang rendah dari rata-rata orang tua 

lainnya.47 

Dukungan orang tua, pengambilan keputusan orang tua, hukuman dari orang tua dan 

respon orang tua kepada anak berhubungan dengan perilaku delinkuen remaja. Ada hubungan 

timbal balik antara apa yang dilakukan orang tua dengan perilaku anak. Rendahnya 

pengawasan dari orang tua merupakan faktor penting yang memprediksikan gangguan 

perilaku. Diantara semua faktor pola asuh, rendahnya pengawasan dari orang tua  adalah 

prediktor terkuat. Selain itu penerapan disiplin yang terlalu keras atau hukuman (melibatkan 

hukuman fisik)juga merupakan prediktor penting.Rendahnya manajemen keluarga (rendahnya 
                                                   

46Emit H Tambunan, Mencegah Kenakalan Remaja, (Bandung: Indonesia Publishing house, 1982), hal. 45. 
 

47 June M Andrew, op. cit.,hal 136. 
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pengawasan, aturan yang tidak konsisten, dan disiplin yang keras) pada masa remaja kan 

mengakibatkan perilaku delinkuen di masa dewasa muda. Orang tua yang menerapkan 

disiplin secara kasar dan tidak menentu, kejam, pasif, bersikap mengabaikan, dan rendahnya 

pengawasan semuanya di ukur sejak anak usia 8 tahun, semuanya itu kemudian membentuk 

keyakinan diri anak. Secara umum, kehadiran salah satu dari unsur latar belakang keluarga 

tersebut berresiko merugikan duakali lipat terhadap keyakinan diri anak dikemudian waktu 

yaitu pada masa anak berada di usia remaja.48 

Jika anak telah menerima sedikit kasih sayang dari orang tua, mungkin akan sulit 

baginya untuk berhubungan dengan teman bermainnya, atau sebaliknya anak akan terlalu 

berorintasi kepada teman-temannya dalam upaya untuk mendapatkan penghargaan dimana dia 

bisa merasa bahwa “aku bisa”. Jika di dalam keluarganya anak sudah dipukuli maka di dalam 

pergaulannya dia akan menerima perlakuan orang lain memukul sebagai pola sosial yang 

dapat di terima. Sebuah identifikasi dengan orang tua itu penting, jika orang tua telah 

memberi contoh sebuah model pengasuhan dengan cara hukuman fisik atau tidak menunjukan 

kasih sayang, maka dampak dari semuanya itu akan lebih buruk dari pada kurangnnya 

pengawasan orang tua. Sikap agresi anak dengan berkelahi akan menjadi sebuah upaya 

menyaluran apa yang dilihatnya setelah orang tua memberikan hukuman fisik.49 

Disini dibedakan antara gaya otoriter orang tua (yang menekankan ketaatan) dan gaya 

otoritatif (pemberian otonomi/kebebasan dengan pengawasan yang baik). Remaja yang orang 

tuanya menerapkan pola asuh yang otoriter cenderung akan menjadi bersikap kasar, 

hiperaktif, dan memiliki konsentrasi yang buruk.50 

                                                   
48Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD, op. cit.,  hal. 636. 
49June M Andrew, op. cit, hal. 138. 
50Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD, loc. Cit. 
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Bukan hanya orang tua yang menjadi model percontohan bagi anak, tetapi juga 

televisi. Balita yang terlalu berlebihan melihat acara televisi yang tidak sesuai dengan usianya 

di prediksikan akan menjadi penyebab agresi di masa remaja. Pada usia dini, anak mungkin 

mulai menumbuhkan minatnya di dalam dunia melalui 2 kegiatan yaitu mode berbicara dan 

bergerak. Bakat anak akan berhubungan dengan variable keluarga. Sebagai contoh seoranng 

anak yang orang tuanya nonverbal akan memiliki kesulitan mengunakan bahasa maupun 

pembicaraan sebagai modus utama dari ekspresi. Biasanya orang tua yang nonverbal akan 

mendisiplinkan anaknya dengan tindakan fisik dan akan lebih menghargai anak yang 

menunjukan kecakapannya dalam hal fisik, seperti keterampilan olahraga atau dengan 

kendaraan bermotor, pada usia anak yang cukup dini. Hal ini berspekulasi bahwa penekanan 

pada keterampilan fisik akan relatif mengakibatkan pengabaian pada kemampuan verbal. 

Salah satu hasil yang mungkin dari tindakan ini adalah “ketidakseimbangan intelektual” 

dimana keterampilan nonverbal melebihi kemampuan verbal, hal ini sering terlihat pada 

pelaku dengn perilaku delinkuen.51 

b. Kekerasan Terhadap Anak. 

Ada hubungan saling keterkaitan yang signifikan dari perilaku agresif dan kekerasan 

dari orang tua kepada anak.  Anak-anak yang menerima perlakuan kasar dikemudian hari di 

prediksikan akan  melakukan tindakan kekerasan. 

Mekanisme sebab akibat yang mungkin menghubungkan masa kecil sebagai korban 

kekerasan dengan masa remaja yang antisosial.Pertama, anak korban kekerasan mungkin 

menerima konsekuensi nya segera tetapi juga untuk jangka panjang (sebagai contoh pukulan 

keras mengakibatkan cedera otak). Kedua, anak korban kekerasan akan mengalami perubahan 

                                                   
51June M Andrew, loc. Cit. 
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fisik (sebagai contoh ketidakpekaan terhadap rasa sakit) yang kemudian akan mendorong 

pada tindakan agresi. Ketiga, kekerasan yang diterima anak akan mendorongnya menjadi 

impulsive atau memisahkan diri yang pada gilirannya nanti akan membuat anak kesulitan 

memecahkan masalah dan bermasalah dalam hal sekolah. Keempat, anak korban kekerasan 

akan mengalami perubahan harga diri atau dalam hal mengelola informasi sosial yang akan 

mendorongnya melakukan agresi. Kelima, kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan 

lingkungan keluarga berubah (seperti ditempatkan di dalam panti asuhan) yang berdampak 

buruk.Keenam, penjara remaja pada prakteknya memberikan label korban kepda anak, 

dimana itu menjauhkannya dari teman-temannya yang peduli pada masalahnya dan 

mendorongnnya untuk bergaul dengan teman-temannya yang juga memiliki masalah.52 

 

c. Catatan Kriminal Orang Tua. 

Beberapa jenis stress bawaan, genetik dan lingkungan, mempengaruhi anak dengan  

perilaku delinkuen. Pada kenyataannya, bahkan saat anak tersebut masih dikandung, faktor 

predisposisi bekerja, beberapa orang tua dengan catatan kriminal terbukti kurang mungkin 

memberikan lingkungan yang optimal untuk tumbuh kembang anak dibandingkan dengan 

orang tua yang tidak memiliki catatan kriminal. Sebuah penelitan menemukan bahwa 

memiliki orang tua yang memiliki catatan hukum berkorelasi sangat tinggi dengan apakah 

secara umum nantinya anak juga akan memiliki catatan hukum. 

Biasanya, yang lebih mempengaruhi anak adalah bahwa ayahlah yang memiliki 

catatan kriminal. Catatan lain mengatakan bahwa jika kakak laki-laki dengan catatan kriminal 

                                                   
52 Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD,loc. Cit. 
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maka besar kemungkinan akan mempengaruhi adik laki-lakinya untuk kemudian juga akan 

melakukan tindakan kriminal.53 

Sebuah penelitian menjelaskan ada 6 hal mengapa pelaku perilaku antisosial 

terkonsentrasi di keluarga dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Pertama, mungkin ada kesinambungan antargenerasi dalam paparan faktor risiko, 

seperti kemiskinan, keluarga bermasalah, dan tinggal di lingkungan yang kekurangan.Kedua, 

kawin asortatif (misalnya, kecenderungan perempuan untuk memilih laki-laki antisosial 

antisosial sebagai mitra) memfasilitasi transmisi perilaku delinkuen antargenerasi . Ketiga, 

anggota keluarga dapat mempengaruhi satu sama lain (misalnya, saudara yang lebih tua dapat 

mendorong yang lebih muda untuk menjadi antisosial).Keempat, efek dari orang tua kriminal 

pada anak delinkuen ini dimediasi oleh mekanisme lingkungan, seperti rendahnya 

pengawasan orangtua dan disiplin tidak konsisten. Kelima, transmisi antargenerasi ini 

dimediasi oleh mekanisme genetik. Keenam, mungkin ada label dan bias polisi terhadap 

keluarga kriminal yang dikenal.54 

 

d. Orang tua Psikopatologi. 

Selain faktor langsung dari kemiskinan, orang tua dengan tingkat ekonomi yang lemah 

sering menderita penyakit fisik dan emosional yang mempengaruhi anak. Penelitian 

menunjukan bahwa anak yang memiliki ibu menderita skizofrenia beresiko tinggi mengalami 

gangguan perilaku., hal ini dapat terjadi melalui transmisi genetik atau melalui kemungkinan 

bahwa wanita penderita  skizofrenia cenderung menikahi laki-laki antisosial. Selain itu, 

                                                   
53 June M Andrew, op. cit.,hal . 136. 
54 Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD, loc. Cit. 
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penggunaan narkoba selama masa anak masih di dalam kandungan baik penggunaan secara 

legal maupun secara illegal mempengaruhi mempengaruhi perkembangan janin.Anak-anak 

yang ibunya menderita "ketegangan pribadi" sebelum anak lahir juga mengalami gangguan 

perilaku yang lebih daripada anak-anak dengan ibu yang menjalani masa kehamilan dengan 

emosi yang baik.55 

 

e. Konflik Orang Tua dan Keluarga yang Berantakan56 

Tidak  diragukan lagi bahwa konflik orang tua dan kekerasan diantara orang tua 

memprediksikan perilaku delinkuen remaja. Anak laki-laki dengan kecenderungan gangguan 

perilaku biasanya memiliki orang tua yang tidak harmonis.Anak-anak yang menyaksikan 

kekerasan antara orang tuanya lebih cenderung untuk juga melakukan kekerasan. 

Perceraian orang tua dan orang tua tunggal memprediksikan akan mengalami 

gangguan perilaku. Dalam sebuah studi di katakan bahwa orang tua yang bercerai dalam 

rentang usai 5 tahun pertama anak  maka di perkirakan anak tersebut akan mengalami 

gangguan perilaku pada usia 15 tahun. Perceraian orang tua mempengaruhi perilaku anak, 

namun dikatakan bahwa orang tua yang bercerai dan setelahnya tidak menikah lagi atau 

berperan menjadi orang tua tunggal dalam mengasuh anak lebih memberikan dampak 

negative terhadap perilaku anak, dengan catatan hal ini sangat berkaitan dengan kemiskinan. 

Anak-anak yang terkena akibat perselisihan orang tua dan akhirnya banyak mengalami 

perubahan dalam hal pengasuhan cenderung menjadi antisosial dan tunggakan. 

Sebagain besar studi tentang keluarga yang berantakan lebih berfokus pada hilangnya 

peran ayah dapi pada ibu.Hal itu karena ada sesuatu yang menarik tentang hubungan antara 

                                                   
55June M Andrew, loc. Cit. 
56 Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD, op. Cit.,  hal. 636-637 
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rumah tangga yang berantakan dengan hilangnya peran ayah yang akhirnya mempengaruhi 

perilaku anak.  Di temukan bahwa ada kecenderungan perilaku delinkuen  yang sangat tinggi 

untuk anak laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga berantakan  (orang tua bercerai) tanpa 

kasih sayang ibu (62%) dan bagi mereka yang dibesarkan dalam keluarga utuh namun orang 

tua berkonfllik (52 %) terlepas dari apakah mereka memiliki ibu yang penuh kasih sayang. 

kecenderungan perilaku delinkuen rendah bagi mereka dibesarkan dalam keluarga utuh tanpa 

konflik (26%) dan yang paling penting, sama-sama rendah untuk anak laki-laki dari keluarga 

berantakan namun memiliki ibu yang penuh kasih sayang (22%). 

Hasil ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang berantakan bukanlah criminogenic 

yang diakibatkan dari konflik orangtua, dan bahwa seorang ibu yang penuh kasih sayang  

mungkin dalam arti tertentu dapat mengkompensasi hilangnya ayah. 

Penjelasan tentang hubungan antara keluarga berantakan dan kenakalan dijelaskan ke 

dalam 3 kelompok utama. Pertama,Teori trauma menunjukkan bahwa kehilangan orang tua 

memiliki efek merusak pada anak, paling sering karena efek ikatan kasih sayang kepada orang 

tua. Kedua, Teori jalan kehidupan tentu saja fokus pada perceraian sebagai akibat stres dan 

memiliki efek ganda sebagai penyebab stess, seperti konflik orangtua, kehilangan orangtua, 

keadaan ekonomi berkurang, perubahan  dalam figure orang tua, dan metode pengasuhan 

yang buruk. Ketiga, Teori Seleksi berpendapat bahwa keluarga berantakan menghasilkan 

anak-anak nakal karena sudah ada perbedaan dari keluarga lain pada faktor risiko seperti 

konflik orang tua, orang tua kriminal atau antisosial, pendapatan keluarga rendah, atau metode 

pengasuhan yang buruk. Dari Hipotesis 3 teori diatas telah diuji dan disimpulkan bahwa hasil 

yang lebih dapat diterimah adalah  teori Jalan Kehidupan ketimbang teori trauma atau seleksi. 



42 
 

  

f. Sikap orang tua57 

Sikap orang tua dalam kesiapannya menerima kehadirananak mempengaruhi perilaku 

anak.Kurangnya kasih sayang dari orang tua sebagai faktor penyebab perilaku 

delinkuen.Perilaku orang tua seperti memukul anak, membiarkan anak kelaparan, atau 

“mengijinkan” anak mengalami kecelakaan, karena kurangnya pengawasan, semuanya itu 

adalah metode yang digunakan orang tua terhadap anak yang tak diinginkan.Selain masalah 

emosional, kesalahan sikap tersebut juga berkontribusi terhadap patologis otak organic dan 

juga sebagai salah satu sumber perilaku delinkuen anak. 

Jika kurangnya kasih sayang disertai dengan kurangnya stimulasi intelektual oleh 

orang tua yang tidak tertarik atau tidak mampu mengasuh anak, maka efek gabungannya 

dapat berkontribusi pada pengurangan intelektual anak.Pada gilirannya nanti, IQ yang rendah 

dapat menyebabkan frustasi dalam situasi sekolah dan menghasilkan penilaian buruk di 

masyarakat. 

 

3. Faktor Sosial 

a. Sosial Ekonomi 

Kecenderungan Anak dengan gangguan perilaku biasanya berasal dari keluarga 

dengan status sosial ekonomi rendah, dimana penghasilan orang tua rendah atau  bahkan 

menganggur, tinggal di lingkungan perumahan kumuh atau  lingkungan miskin. Selain 

penghasilan yang rendah kebiasaan yang terjadi keluarga dengan status sosial ekonomi rendah 

orang tuanya tidak berpendidikan atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah.Keluarga 

dengan status sosial ekonomi rendah adalah memprediksi awal gangguan perilaku  dan 

keluarga yang tergantungan terhadap manfaat kesejahteraan adalah karakteristik dari 
                                                   

57June M Andrew, op. cit., hal. 137.  
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datangnya anak laki-laki dengan gangguan perilaku. Hubungan antara kemampuan ekonomi 

rendah dan kenakalan bervariasi berdasarkan apakah  status kemampuan ekonomi tersebut 

diukur dengan pendapatan dan perumahan atau dengan prestise kerja.  

Sebagian besar ukuran prestise kerja tidak signifikan berhubungan dengan pelaku 

perilaku delinkuen. Namun, penghasilan keluarga yang rendah dan perumahan yang buruk 

lebih berpengaruh sebagai faktor penyebab anak berperilaku delinkuen. 

Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa hubungan antara keluarga dengan status sosial 

ekonomi rendah dan perilaku antisosial anak dapat dimediasi oleh praktek sosialisasi 

keluarga. Dengan kata lain, status sosial ekonomi rendah memprediksi perilaku delinkuen 

anak karena keluarga dengan status sosial ekonomi rendah menggunakan praktek-praktek 

pengasuhan yang sangat terbatas. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga 

dengan status sosial ekonomi rendah dalam rentang usia 6 tahun diprediksikan akan 

berperilaku delinkuen ketika berusia antara 15 dan 21 tahun .terkadang, asosiasi ini 

menghilang setelah mengontrol faktor keluarga seperti: hukuman fisik, perawatan ibu, dan 

perubahan orangtua, dimana perubahan itu akan memediasi masalah perilaku anak. 

 

b. Pengaruh Teman  

Tindakan tindakan delinkuen biasanya dilakukan secara bersama, dalam satu 

kelompok (2 atau 3 orang atau lebih) dan tidak dilakukan sendirian. 

Masalah utama dalam menafsirkan masalah ini adalah apakah teman-teman pelaku perilaku 

delinkuen cenderung mendorong dan memfasilitasi pelaku, atau apakah sebagian besar jenis 

kegiatan yang dilakukan diluar rumah cenderung dilakukan berkelompok. Kemungkinan 

lainnya adalah bahwa tindakan delinkuen  mendorong adanya hubungan dengan pelaku 
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delinkuen yang lain, mungkin karena mereka  merasa “sama” karena efek stigma dan 

pelabelan yang telah diberikan yang mengisolasi mereka. 

Dalam sebuah studi tentang remaja disimpulkan bahwa ada efek timbal balik antara 

hubungan teman dengan perilaku delinkuen dengan perilaku delinkuen remaja tersebut, dan 

perilaku delinkuen remaja menyebabkan remaja berhubungan dengan teman-teman yang juga 

berperilaku delinkuen. 

Masalah frekuensi waktu bersama teman-teman pun berkorelasi dengan perilaku 

delinkuen.Di jelaskan bahwa waktu bersama yang terlalu banyak bersama teman-teman 

memungkinkan remaja melakukan tindakan delinkuen, hal ini sering terjadi dalam sebuah 

geng, dimana biasanya frekuensi bertemu anggotanya di tentukan dan diatur sedemikian rupa. 

Tindakan delinkuen remaja yang di sebabkan oleh pengeruh teman biasanya terjadi 

karena remaja lebih berorientasi kepada teman-temannya, dan bila hal itu terjadi maka remaja 

akan menjadi anti atau menolak pengawasan dan kendali dari orang tuanya, apabila hal ini 

dibiarkan atau di tanggani dengan salah maka perilaku delinkuen remaja akan semakin 

memburuk. Hal yang dianggap bisa menjadi peredam masalah ini adalah pengasuhan dan 

pengawasan yang baik dari orang tua. 

 

c. Pengaruh Sekolah 

Pelaku delinkuensi pada umumnya memiliki kecenderungan untuk malas ke sekolah, 

tingkat kepercayaan kepada guru dan teman sekolahpun sangat rendah.Biasanya anak dengan 

perilaku delinkuen tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti pendidikan di 

sekolah maupun mengikuti aturan yang ada di sekolah. 
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Sekolah yang memiliki aturan yang  jelas, disiplin, adil dan konsisten, tingkat delinkuensi 

anak didiknya relatif rendah. Sekolah dengan konflik yang tinggi seperti keteganggan antara 

guru dan murid, murid dengan murid adalah salah satu pengaruh buruk lingkungan sekolah 

terhadap perilaku remaja. 

Sekolah dapat menjadi faktor pelindung bagi anak didiknya terhadap tindakan delinkuen jika 

sekolah bisa konsisten dan focus memberikan hal-hal positif  bagi anak didiknya seperti 

dalam hal akademik yaitu memberikan pekerjaan rumah, tugas belajar kelompok dengan 

sesama siswa, mengadakan kelas belajar bersama dimana hal-hal tersebut akan menurunkan 

tingkat delinkuensi anak didiknya. 

 

d. Pengaruh Lingkungan 

Secara umum remaja yang delinkuen biasanya banyak ditemui di perkotaan yang 

ditandai dengan kerusakan fisik kota, disorganisasi lingkungan, dan mobilitas yang sangat 

tinggi. Namun tidak selamanya remaja delinkuen berasal dari kota, n karena hal itulah sulit 

untuk menentukan sejauh mana suatu lingkungan mempengaruhi perilaku delinkuensi remaja, 

sejauhnya yang terjadi adalah bahwa remaja remaja dengan perilaku delinkuen cenderung 

hidup di daerah yang kekurangan. 

Remaja yang tinggal di wilayah miskin, kumuh, di huni oleh orang-orang cacat hukum 

berpengaruh langsung kepada perilaku remaja.Sedangkan untuk remaja yang tinggal di 

wilayah yang baik pengaruh buruk lingkungan berdampak tidak langsung, hal tersebut 

tergantung pada individu remaja.Hal yang dapat menjadi mediasi antara remaja dengan 

perilaku delinkuen dan pengaruh lingkungan terhadapnya adalah dengan memperbaiki praktek 
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pengasuhan orang tua, memberikan pengawasan yang lebih terhadap anak dalam hal memilih 

teman dan mengendalikan geng atau perkumpulan remaja.58 

 

4.  Krisis Identitas Menurut Erikson  

Istilah Krisis identitas menunujuk pada perlunya mengatasi kegagalan yang bersifat 

sementara itu untuk selanjutnya membentuk suatu identitas yang stabil, atau sebaliknya seatu 

kekacauan peran. Masing-masing tahap yang berturut-turut itu, pada kenyataannya, 

’merupakan suatu potensi krisis disebabkan karena terjadinya perubahan yang radikal dalam 

perspekif”. Akan tetapi agaknya secara istimewa krisis identitas adalah berbahaya karena 

seluruh masa depan individu generasi berikutnya sepertinya tergantung pada penyelesaian 

krisis ini.59 

Dalam perspektifnya Erikson mengamati bagaimana manusia dalam proses 

pembentukan identitasnya mengalami konflik dengan sekitarnya, yang dapat mengakibatkan 

krisis identitas, yang dapat menimbulkan penyimpangan perilaku.  Oleh sebab itu akhirnya 

Krisis Identitas menjadi salah satu faktor yang penting yang patut untuk dilihat sebagai latar 

belakang dari  perilaku delinkuen remaja. 

Krisis identitas berarti suatu masa dimana remaja untuk pertama kalinya secara 

defenitif harus menentukan siapakah dan apakah dia ketika itu dan ingin menjadi siapakah 

dan apakah dia di masa depan. 60 

Erikson mengatakan bahwa masa remaja merupakan tahap ketika krisis identitas harus 

diselesaikan.Perubahan biologis pada remaja menyebabkan perubahan dalam ekspektasi atau 

harapan sosial pada mereka.Pada masa ini sebenarnya di harapkan bahwa remaja dapat 
                                                   

58Joseph Murray, BA, MPhil, PhD &David P Farrington, MA, PhD,ScD, op. cit.,  hal. 638-639. 
59S. Hall & Gardner L, Teori-teori Psikodinamik (klinis), hal. 150 
60 Erik H Erikson, Identitas dan siklus …, op. cit., hal.182 
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mengintegrasikan suatu perasaan konsistensi dalam hidup (a sense of consistency) dengan 

diri mereka serta menemukan identitas peran mereka. Identitas ini secara sederhana dapat 

dikatakan sebagai gabungan dari motivasi, nilai, kemampuan, dan gaya remaja yang sesuai 

dengan tuntutan peran yang diletakkan pada remaja. Remaja yang delinkuen mengalami 

kegagalan dalam menemukan identitas peran mereka.Rendahnya kompetensi yang mereka 

miliki, yang dapat dihubungkan dengan rendahnya harga diri mereka, juga merupakan salah 

satu hal yang harus mereka hadapi berkaitan dengan identitas mereka. Remaja yang merasa 

gagal atau tidak mampu untuk memenuhi identitas peran yang dibebankan kepada mereka 

akan memilih jalan pengembangan identitas yang negatif. Mereka mungkin memilih 

mengambil peran sebagai delinkuen.61 

Benar bahwa krisis adolesensi merupakan peralihan yang amat sukar dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa.Sesudah orang berhasil dengan mudah untuk mensintesiskan segala 

pengalaman dan reaksi dari setiap masa kanak terdahulu, maka dia harus meninggalkan masa 

kanak-kanak itu dan memilih satu tempat dalam dunia orang dewasa.Hal itu mengandaikan 

suatu kepekaan khusus pada perubahan sosial dan historis. Periode yang sulit ini dapat 

dicirikan sebagai berikut: 

“ itulah periode kemurungan serta perasaan halus; periode dari pikiran gelisah dan 

badan lesu; masa rasa berambisi serta berkeinginan kuat untuk menjelajah dan 

mengenal segala kemungkinan, namun juga masa utnuk bermuram terus-menerus dan 

berkeliaran; masa kebimbangan tak terduga antara keduniawian yang berlebihan dan 

kenaifan luar biasa; masa antara usaha menjadi lebih dewasa dari pada orang dewasa 

sendiri lalu menjadi lebih bersifat kekanak-kanakan dari pada anak-anak. Dan 

terutama, periode adolesensi ini adalah masa krisis penuh ketakpastian apabila remaja 

harus melibatkan dirinya (biasanya sesudah sekian banyak mengalami kegelisahan 
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pada mulanya) dalam satu penentuan diri yang akan diakui oleh diri sendiri dan orang 

lain.”62 

 

Dalam bahasa Erikson hal ini disebut sebagai berikut: si remaja di tempa oleh 

kekacauan identitas dan kebingungan peran yang lebih berat dan mendalam daripada 

sebelumnya. Kebingungan identitas yang merupakan bahaya khas periode ini disebabkan oleh 

ketidaksanggupannya untuk mengintegrasikan identifikasi-identifikasi infantilnya dengan 

tugas-tugas masa adolesensinya.Kekacauan peran ini dapat diperkuat oleh keraguan 

mendalam terdahulu tentang identitas seksualnya dan tentang tempatnya serta nilainya dalam 

relasi-relasi primer keluarga.Kekacauan peran ini juga dapat ditingkatkan oleh kekuatan 

menyangkut ketaksanggupannya untuk menemukan peran orang dewasa dalam bidang 

pekerjaan, cinta atau status sosial-politis yang biasanya menyokong identitas aktual dan masa 

depannya.Remaja yang tiba-tiba menghadapi masalah dan tuntutan yang terlalu banyak tidak 

sanggup mempergunakan moratorium psikososial terlembaga yang disajikan oleh masyarakat 

atau moratorium unik yang diciptakannya sendiri. Remaja ini jatuh kembali dalam suatu 

keadaan kekacauan identitas “patologis” yang berat karena dia tidak mampu mengolah 

sejumlah pengalaman yang mewajibkannya untuk mengadakan keintiman fisis, pemilihan 

tugas, keterlibatan penuh dalam perjuangan dan penentuan diri yang psikososial. Dalam 

keadaan yang demikian dia tidak akan melakukan usaha positif untuk menentukan diri, tetapi 

dia dengan sengaja akan mengelakkan setiap pemilihan.63 

Istilah “penyebaran identitas” (baru kemudian Erikson memakai istilah “kekacauan 

identitas) dipilih karena tampilannya simpton-simpton khas dari situasi semacam itu 

                                                   
62 L.W Pye, Psychoanalysis and history, op. cit., hal. 158. 
63 Erik H Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia …op. cit., hal. 191. 
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seperti,misalnya, “terpecahnya gambaran-gambaran diri,hilangnya posisi sentral Ego,rasa diri 

tersebar, dan rasa bingung serta ketakutan akan pembubaran diri”. Bagaimanapun 

kebingungan identitas ini mengakibatkan suasana ketakutan, ketakpastian, ketegangan, 

isolasi, dan ketaksanggupan mengambil keputusan.“Keadaan ini dapat menyebabkan remaja 

merasa terisolasi, kosong, cemas, dan bimbang.Remaja merasa bahwa dia harus mengambil 

keputusan penting, namun dia tidak sanggup berbuat demikian.Remaja dapat merasa bahwa 

masyarakat memaksa dia untuk mengambil keputusan, maka dia menjadi lebih bersifat 

menentang lagi.Para remaja ini sangat prihatin pada masalah bagaimana orang-orang lain 

melihat mereka, dan mereka cenderung memamerkan keyakinan diri yang cukup tinggi dan 

memperlihatkan keadaan-keadaan memalukan.Selama mengalami kebingungan identitas si 

remaja dapat merasa bahwa dia lebih mundur daripada maju.Pemunduran yang sewaktu-

waktu terjadi ke arah keadaan infantial ternyata menjadi satu alternatif yang baik bagi 

keterlibatan ruwet yang diharuskan darinya dalam satu masyarakat dewasa.Tingkah laku si 

remaja amat tidak konsisten dan tidak dapat diramalkan selama dalam keadaan kacau-balau 

itu. Pada suatu ketika dia merasa berat untuk melibatkan diri dalam pergaulan  dengan satu 

orang pun karena dia merasa takut ditolak, dikecewakan, atau disesatkan. Tetapi pada saat 

lain, dia ingin menjadi seorang pengikut, pencinta, atau murid bagaimanapun akibat-akibat 

dari keterlibatan semacam itu” 64. 

Istilah lainnya adalah kehilangan identitas yang juga menjadi persoalan yang sama 

rumitnya, dan Erikson menyebut kecenderungan malignansi ini dengan pengingkaran 

(repudiation). Remaja mengingkari keanggotaannya di dunia orang dewasa, bahkan mereka 

mengingkari kenyataan bahwa mereka perlu identitas. Sebagian remaja membiarkan diri 

mereka ”cair” dalam satu kelompok, khususnya kelompok-kelompok yang secara cepat dapat 
                                                   

64C.S Hall/G. Lindzey, op. cit.,  hal. 96. 
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memberikan identitas yang kentara. Dalam kecenderungan ini remaja bisa saja terlibat jauh 

dengan kegiatan-kegiatan yang merusak, narkoba atau terjebak dengan fantasi psikotik 

kelompok mereka.65 

Seperti kecenderungan distonik lainnya, pada tingkat tertentu kekacauan identitas  

adalah normal dan bahkan diperlukan. Remaja harus mengalami keraguaan dan kekacauan 

mengenai siapa dirinya sebelum mereka memperoleh  identitas yang stabil. Mereka mungkin 

meninggalkan rumah, mengembara sendirian untuk mencari identitas diri, eksperimen dengan 

obat psikotropik dan seks, mengidentifikasi diri kepada kelompok jalanan, atau memberontak 

melawan kemapanan masyarakat. Atau remaja itu mungkin sekedar diam-diam memutuskan 

di dunia mana mereka cocok, dan nilai-nilai yang mana yang mereka senangi.66 

Tempat kritis khas dari masa remaja dalam keseluruhan lingkaran hidup ditunjukkan 

secara tepat oleh istilah “moratorium psikososial”67. Setiap masyarakat mengizinkan suatu 

periode “kosong” antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang resmi pada para 

remajanya: 

                                                   
65Dr. C. George Boeree, op. cit., hal 98. 
66Alwisol, loc. cit. 
67Masa penundaan psiko-sosial adalah suatu tahap psiko-sosial antara masa anak-anak dan masa dewasa, dan 

antara moralitas yang dipelajari anak dan etika yang masih terus dikembangkan oleh orang dewasa.Sejauh individu-
individu memerlukannya maka masyarakat menyediakan suatu periode khas sementara yang kurang lebih 
diperbolehkan, suatu periode antara masa anak-anak dan masa dewasa yakni ‘moratorium psikososial” yang 
terlembaga. Moratorium adalah suatu periode penundaan; selama periode itu suatu pola “identitas batin”  yang 
bertahan lama direncanakan untuk mencapai penyelesaian yang secukupnya. Masa muda adalah penundaan kedua 
(yang pertama adalah masa latensi).Di sini kematangan sek seseorang kurang lebih diperlambat dalam kemampuan 
psiko-seksualnya untuk menjadi orang tua.Masa ini dipandang sebagai suatu moratorium psiko-sosial. Karena 
selama kurun waktu itu individu  melalui eksperimen-eksperimen bebas terhadap/dengan peran-peran sosial bisa 
menemukan tempat tertentu dalam masyarakatnya.  Tempat itu ditentukan dengan sungguh-sungguh oleh subyek 
sendiri, suatu tempat yang nampaknya telah ditentukan oleh masyarakat secara khusus hanya untuk subyek itu 
sendiri. Dalam menemukan hal ini remaja itu memperoleh suatu kesadaran yang terjamin menyangkut 
kesinambungan batin dan kesamaan sosial yang akan menjembatani apa yang telah ia berada (keberadaannya 
sekarang) sebagai seorang anak dengan dengan apa yang sedang ia menjadi (keberadaan yang sedang/akan terjadi), 
sehingga konsepsi tentang dirinya sendiri sesuai dengan pengakuan masyarakat terhadap identitas dirinya”. 



51 
 

  

“Suatu jangka waktu yang sesudahnya mereka bukan lagi anak-anak, tetapi sebelum 

perbuatan dan pekerjaan mereka dihitung sebagai sesuatu yang menghantar kepada identitas 

masa depannya”68. 

 Dengan demikian remaja memperoleh kesempatan menunda segala keharusan untuk 

mengambil keputusan-keputusan definitif yang dipaksakan atasnya dan keharusan untuk 

menentukan identitasnya sendiri terlalu dini dan berat sebelah. Dalam “waktu tunggu” atau 

wilayah kosong antara masa kanak-kanak dam masa dewasa yang diakui masyarakat, si  

remaja diperbolehkan untuk menguji coba berbagai macam peran, gaya hidup serta ideologi 

dengan maksud untuk mencoba menemukan satu tempat sosial tersendiri yang seolah-olah 

ditakdirkan baginya dalam masyarakat, tanpa harus memikul segala tanggung jawab masa 

untuk menghadapi “neurosisnya”. Erikson berpendapat bahwa “pikiran remaja pada 

hakikatnya bersifat pikiran moratorium” 69 yang meresapi seluruh gaya hidup pribadi dan 

gaya kebudayaan khusus para remaja. 

 Apabila lama-kelamaan krisis identitas diselesaikan, timbul suatu bentuk identitas yang 

terintegtasi, koheren, dan jelas.Tentu identitas ini kebanyakan menjadi suatu identitas yang 

bagian terbesarnya positif, namun disertai pula oleh “sisi gelapnya”, yakni “identitas negatif”. 

“Dalam bentuk tercampur dengan identitas positif, ada suatu identitas negatif yang disusun 

oleh hal-hal olehnya orang dipermalukan, dihukum, dan tentangnya dia merasa bersalah, 

yakni kegagalannya dalam hal kemahiran dan kebaikan” 70. Singkatnya, identitas negatif 

meliputi segala aspek negatif dari diri sendiri, yang selama proses pembentukan identitas 

koheren kita melepaskannyaatau menolaknya (diri yang dibunuh atau ditinggalkan menurut 

W.James, dan shadow menurut Jung). 
                                                   

68 Erikson, Young Man Luther,  op. cit., hal 43. 
69 Erikson, Childhood and Society,Edisi kedua, op. cit., hal 262-263. 
70Evans, Dialogue with Erikson, op. cit., hal. 35-36. 
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 Jika krisis identitas diatasi dan diakhiri dengan baik, biasanya suatu “rasa identitas 

optimal” akan timbul. “Rasa identitas optimal” ini dialami sebagai rasa kesejahteraan 

psikososial.Perasaan-perasaan yang paling jelas yang menyertainya ialah rasa aman dan 

krasan dalam badannya sendiri, suatu kesadaran mengetahuijalan yang ditempuhnya, dan 

suatu keyakinan batin tentang pengakuan yang diantisipasi oleh mereka yang penting 

baginya71.Hal itu mengakibatkan remaja dapat menerima diri dan orang lain, dan dia merasa 

bahwa dia menduduki tempat bermakna dalam keseluruhan kenyataan. Semua ini merupakan 

dasar yang paling baik dan kuat bagi perkembangan selanjutnya sehingga itu menjadi awal 

yang paling baik untuk dihadapkan dengan krisis orang dewasa yang berikut, yaitu krisis 

keintiman” dan “krisis generativitas”. 

Apabila seseorang sudah melewati masa adolesensinya ternyata mengalami 

kekurangan identitas ego yang terintegrasi, maka hal itu dapat dianggap sebagai situasi 

patologis, malah dapat dikatakan “kehilangan diri”. Dalam hal itu berbagai macam neurosis 

dan penyelewengan tingkah laku lainnya yang baru dapat muncul, seperti:72 

1. Kesadaran identitas atau kepastian diri ekstrem, yang dialami remaja yang masih meraba-

raba dan berusaha menemukan diri yang mantab, supaya dapat mengimbangi dan 

menyembunyikan ketidakpastian diri yanga amat mendalam. Hal itu menjadi nyata dalam 

sifat malu-malu atau justru dalam sifat tak tahu malu pada remaja. 

2. Identitas negatif “merupakan suatu ringkasan yang memuat semua hal yang termasuk 

kelompok identifikasi negatif. Identitas negatif ini terdiri dari, misalnya, badan yang 

diperkosa atau dikebiri, kelompok etnis yang ditolak, minoritas yang diperas, dan 

sebagainya. 

                                                   
71 Erikson, Identity, Youth and Crisis,  op. cit., hal 165. 

72Alwisol, hal. 120 
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3. Kekacauan perspektif waktu yang disebabkan oleh kehilangan fungsi ego, yang membeda-

bedakan berbagai perspektif waktu dan memungkinkan harapan masa depan. 

4. Pelumpuhan kerja atau gangguan kesanggupan berprestasi yang nampak entah dalam 

ketaksanggupan total untuk memusatkan perhatian pada kerja apapun saja, atau dalam 

keasyikan melulu dengan hal yang selalu sama. 

5. Kebingungan identitas dan kekacauan peran. 

6. Kebingungan biseksual yang merupakan ketidakpastian yang sangat mendalam dari remaja 

yang tidak merasa diri jelas termasuk dalam kelompok jenis kelamin tertentu. 

Kebingungan seksualitas ganda ini gampang membawa remaja kepada homoseksuallitas 

atau juga penolakan keras terhadap segala seksualitas. 

7. Kebingungan kewibawaan yang merupakan rasa tak sanggup untuk mentaati atau memberi 

perintah begitu saja.Setiap situasi persaingan atau struktur hierarkis dalam hal kekuasaan 

atau kewibaan menyebabkan orang itu menjadi panik. 

8. Kekacauan ideologis yang akan terjadi pada seorang pemuda yang tidak dapat memilih 

dengan tegas sesuatu ideologi atau agama tertentu. 

D. Layanan Pastoral  

Pengertian dan Tujuan 

Pelayanan pastoral berhubungan dengan manusia, tidak peduli macam 

kepercayaannya, kedudukannya, atau prestisenya.Suatu pelayanan yang ditujukan pada 

kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam segala perjalanan hidup ini.Apakah mereka sedang 

dalam keadaan kesehatan fisik yang prima atau keadaan sakit yang tak bisa di sembuhkan, 

dalam keadaan sukacita atau sedih, dalam keadaan yang menggembirakan atau 

menggelisahkan, selalu ada saja kemungkinan bahwa layanan pastoral itu 
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dibutuhkan.Layanan pastoral terjadi atau dibutuhkan pada saat dimana setiap kali satu orang 

bertindak atas dasar keyakinan agamaisnya untuk menolong dan memotivasi  orang lain yang 

sedang mengalami tekanan dan ketegangan hidup yang mempengaruhi tubuh dan jiwanya.73 

 Pelayanan pastoral adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang akan 

kehangatan, perhatian penuh, dukungan dan pendampingan. Kebutuhan ini memuncak pada 

waktu tekanan pribadi dan kekacauan sosial terjadi. Sedangkan,  Konseling pastoral adalah 

sebuah ungkapan dari pelayanan pastoral yang bersifat memperbaiki, yang berusaha 

membawa kesembuhan bagi  (baik anggota gereja ataupun diluar pesekutuan gereja) yang 

sedang menderita gangguan fungsi dan kehancuran pribadi karena krisis. Orang tersebut 

merupakan orang yang sendirian dan terasing dari masyarakat dan kebutuhannya akan 

pendampingan sudah genting. Pelayanan dan konseling pastoral mempunyai misi yang 

menjangkau ke dalam maupun ke luar; di mana pun orang membutuhkan pertolongan.74 

Dengan pelayanan pastoral dapat menghantarkan gereja kepada relevansi yang benar-benar 

tulus yaitu relevansi kepada kebutuhan manusia yang mendalam. Artinya, gereja harus 

relevan kepada situasi manusia yang menimbulkan rasa sakit dan rasa harap, gerak hati untuk 

mengutuk dan berdoa, kelaparan akan arti kehidupan dan kehausan akan hubungan yang 

bermakna.Pendampingan dan konseling pastoral adalah alat-alat berharga yang melaluinya 

gereja tetap relevan kepada kebutuhan manusia. Lewat kedua cara inilah injil diterjemahkan 

ke dalam “bahasa hubungan” –bahasa yang memperbolehkan pelayan menyampaikan berita 

penyembuhan kepada orang yang bergumul dalam alienasi (keterasingan) dan keputus asaan. 

Konseling pastoral adalah alat yang penting sekali, yang membantu gereja menjadi pos 

penyelamat jiwa, tempat berlindung, taman kehidupan rohani. Konseling dapat membantu 

                                                   
73 Mesach Krisetya, Diktat: TEOLOGI PASTORAL, Salatiga: Fakultas teologi UKSW, 2004, hal. 1 
74 Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, Yogyakarta: Kanisius, 2002, 

hal. 59-60. 
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menyelamatkan bidang kehidupan yang menderita kerusakan dalam badai kehidupan sehari-

hari, yang hancur karena rasa cemas, rasa bersalah dan kurangnya integritas 

kepribadian.Pendampingan dan konseling pastoral yang efektif dapat mentransformir suasana 

antarpribadi jemaat dan dapat membuat gereja menjadi tempat pemeliharaan keutuhan 

manusia disepanjang siklus kehidupannya.75 

 

 

Layanan Pastoral yang bersifat Holistik 

Perspektif menyeluruh atau holistik dalam sebuah pelayanan konseling pastoral adalah 

suatu pandangan terhadap situasi dan masalah-masalah konseli yang dapat menghasilkan 

informasi mengenai  semua aspek dalam kehidupannya. Dengan kata lain, seorang pelayan 

atau konselor pastoral harus mampu mempertimbangkan persoalan konseli dalam segala 

kompleksitasnya.  

Semua aspek dari kehidupan konseli perlu diperhatikan sedikit banyak untuk menjamin 

pemahaman yang cukup  lengkap mengenai kesulitan yang menggangu dia. 

Untuk menyederhanakan kompleksitas hidup manusia, hidup manusia dapat di bagi ke 

dalam 4 aspek, fisik, sosial, mental, spiritual. 

Aspek fisik menggambarkan suatu kebutuhan fisik yang diperlukan setiap manusia. 

Kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pelayanan 

medis, kesehatan, kebersihan, olehbraga, istirahat merupakan kebutuhan yang diperlukan 

tubuh untuk hidup. Aspek mental ebih menggambarkan pada kebuthan psikologi manusia. 

Kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang, harkat martabat, pengungkapan diri dan estetika, 

intelektual dan kemampuan, rasa aman, damai, perasaan emosional dan kedewasaan berpikir 
                                                   

75Ibid, hal. 18 
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merupakan kebutuhan psikologis bagi tubuh. Aspek sosial menggambarkan  relasi – 

komunikasi antar manusia baik secara individu maupun kelompok. Relasi – komunikasi 

dalam keluarga, masyarakat, lingkungan, pendidikan, kebudayaan-adat istiadat, politik, 

pemerintahan-kenegaraan dan sebagainya merupakan kebutuhan manusia secara individu 

maupun kelompok.Aspek spiritual menggambarkan nilai-nilai rohani yang memaknai 

kehidupan manusia, untuk hidup dalam relasi yang memaknai kehidupan manusia, untuk 

hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan dan sesame. Kehidupan dakam suatu 

persekutuan, doa dan kontemplasi, meditasi, harapan, dan rasa syukur, etis dan moral, 

kesalehan dan kebaikan, keteguhan dan kesetiaan, sukacita dan damai sejahtera, merupakan 

dimensi spiritual kebutuhan manusia.76 

Keempat aspek ini selalu paling sedikit berhimpit-himpitan.Setiap masalah manusia 

dapat sekaligus merupakan masalah sosial dan fisik atau merupakan masalah mental dan 

spiritual, dan seterusnya.Kecenderungan dari masalah manusia untuk saling mempengaruhi, 

sehingga sering kali dapat mengakibatkan suatu lingkaran dari persoalan yang menjadi suatu 

lingkaran setan yang cukup kompleks. Nampak sekali bahwa suatu persoalan dapat 

menyebabkan timbulnya masalah baru yang bersifat sama ataupun yang bersifat lain sehingga 

terbentuk suatu lingkaran penderitaan yang tidak dapat diretakkan. Di samping itu, setiap 

kesulitan yang baru cenderung untuk memperkuat kesulitan yang terdahulu.77 

Dalam upaya menolong konseli yang dalam hal ini adalah remaja dengan status 

narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan berbagai masalah perilaku 

delinkuen seorang pelayan atau konselor harus mencoba meneliti sumber-sumber dari 

masalah-masalah konseli.Karena problema-problema manusia tidak merupakan hal-hal yang 

                                                   
76 J.D Engel, Konseling Dasar dan Pendampingan Pastoral, (salatiga: widya sari, 2003), Hal. 87-88. 
77 Aart M Van Beek, Konseling Pastoral (Semarang: Satya Wacana, 1987), hal. 26 
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statis, tetapi unsur-unsur dinamis.Permasalahan perilaku delinkuen remaja bukanlah sesuatu 

yang begitu saja dapat dipotong dari keseluruhan kehidupan remaja tersebut. Permasalahan 

perilaku delinkuen remaja tidak bisa dianalisis hanya dari lapisan atasnya saja atau lapis 

perlapis tetapi merupakan suatu proses yang terus berlanjut. Jika sebagai pelayan atau 

konselor pastoral kita hanya bermaksud untuk menyembuhkan  si remaja hanya bagian 

rohaninya saja tanpa mempertimbangkan pemulihan aspek yang lain, berarti kita menyangkal 

bahwa bagian-bagian yang lain dari kehidupan ikut berpengaruh dalam permasalah perilaku 

delinkuen remaja. 

Dalam mendekati kasus-kasus konseli, sebaiknya harus memakai suatu perspektif 

menyeluruh. Suatu analisis menyeluruh dibutuhkan agar memungkinkan proses pemecahan 

masalah yang selanjutnya. Dalam kesempatan penulisan tesis ini, penulis mencoba melihat 

masalah perilaku penyimpang (perilaku delinkuen) remaja dari sudut pandang psikologis 

dalam kaitannya dengan pelayanan pastoral yang nantinya diharapkan dapat membantu 

remaja lepas dari masalah perilaku delinkuen, mampu melihat dirinya secara utuh, serta   

mengatasi konflik dalam diri mereka dan dengan orang lain, juga menjadi masukan bagi para 

pelayan/konselor pastoral dalam menghadapi   dan membantu remaja dengan permasalahan 

penyimpangan perilaku.  

Analisis psikologis sangat penting dalam memperdalam dan mempertaham 

pemahaman integrative konseling pastoral, karena konseling pastoral pada hakekatnya 

merupakan disiplin psikologis. 

 

Hubungan Pastoral dan Psikologi 
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Pelayanan pastoral telah memasuki masa transisi dalam hal identitas utama konseling 

pastoral. Selama empat dasawarsa pertama periode modern pendampingan dan konseling 

pastoral, pertimbangan-pertimbangan  dari disiplin  psikologi dan psikoterapi sangatlah 

doniman. Dominasi itu dapat terjadi karena banyak pengetahun baru yang menjadikan 

pendampingan pastoral sebagai hal yang ditekankan kembali dalam pelayanan gereja yaitu 

pengetahun psikologi. Sebaliknya di dalam teologi sendiri, khususnya dalam periode Neo-

Orthodoks, perhatian justru beralih kembali dari perhatian terhadap pengalaman religious 

manusia ke perhatian yang lebih objektif mengenai Allah dan ke perhatian akan 

ketergantungan manusia pada pertolongan-Nya. Dengan demikian, para pelayan yang 

perhatian utamanya ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah 

dan krisis dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja secara wajar tertarik pada bahasa baru dan 

teknik-teknik psikologis yang berguna bagi pelayanannya.78Para pelayan yang mempunyai 

minat konseling mendapati bahwa mereka tidak sendirian di dalam keprihatinan mereka 

terhadap orang-orang yang menderita, atau bermasalah. Para psikiatris, psikolog, pekerja-

sosial, terapis perkawinan dan keluarga, juga sekelompok besar lain-lainnya yang menamakan 

pekerjaan mereka “pekerjaan menolong” juga ikut terlibat dalam berbagai usaha mengurangi  

penderitaan psikis, mental dan spiritual manusia.  

 

Fungsi-fungsi Pastoral 

Ada empat fungsi fungsi pastoral menurut Clebsch and Jaekle yaitu: 

1. Menyembuhkan (Healing),  yaitu suatu fungsi pastoral yang terarah untuk mengatasi 

kerusakan yang dialami orang dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan 

membimbingnya kearah kemajuan di luar kondisinya terdahulu. 
                                                   

78 Charles V.G, Konseling Pastoral dalam Transisi, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 9-10 
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Apabila seseorang sakit atau menderita, maka ia akan berpikir tentang obat untuk 

penyembuhan. Apapun bentuk obat itu, tetapi orang sering terobsesi untuk 

mendapatkannya. Bagi seseorang yang menderita penyakit, ia akan mencari obat kimiawi 

yang berkhasiat agar ia sembuh dari sakitnya. 

 Dalam hal pendampingan pastoral, fungsi penyembuhan ini penting dalam arti 

bahwa melalui pendampingan yang berisi kasih sayang, rela mendengarkan segala 

keluhan batin, dan kepedulian yang tinggi akan membuat seseorang yang sedang 

menderita mengalami rasa aman dan kelegaan sebagai pintu masuk ke arah penyembuhan 

yang sebenarnya. 

Fungsi menyembuhkan penting terutama bagi mereka yang mengalami dukacita 

dan luka batin akibat kehilangan seseorang, biasanya berakibat pada penyakit 

psikosomatis, suatu penyakit yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh 

tekanan mental yang berat. Penting sekali menyadari bahwa emosi atau perasaan yang 

tertekan dan tidak terungkap melalui kata-kata atau ungkapan perasaan kemungkinan 

akan disalurkan melalui disfungsi tubuh kita. Ketika kita cemas, takut, gelisah, hal itu 

sering kali berakibat pada tubuh misalnya rasa mual, pusing, sakit perut, dada sesak dan 

sebagainya.  

Pada saat itu hal yang di anggap dapat menolong adalah bagaimana pendamping 

melalui pendekatannya mengajak penderita untuk mngungkapkan perasaan batinnya yang 

tertekan. Melalui interaksi ini kita membawanya pada hubungan imannya dengan Tuhan 

melalui doa bersama, renungan, pembacaan kitab suci atau Alkitab, penjelasan tentang 

penyakit ditinjau dari kitab suci, serta rohaniawan yang memberikan layanan ini yang 
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sekaligus sebagai sarana penyembuhan batin. Hal ini juga membantu dalam 

penyembuhan fisik. 

2. Mendukung (sustaining), yaitu menolong orang yang sakit (terluka) agar dapat bertahan 

dan mengatasi suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau, di mana perbaikan 

atau penyembuhan atas penyakitnya tidak mungkin lagi diusahakan atau 

kemungkinannya sangat tipis sehingga tidak mungkin lagi diharapkan. 

Kita diperhadapkan kepada seseorang yang tiba-tiba mengalami krisis mendalam 

(kehilangan, kematian orang-orang yang dikasihi, dukacita) dan seringkali pada saat itu 

kita tidak dapat berbuat banyak untuk menolong. Keadaan ini bukan berarti kita tidak 

dapat melakukan pendampingan,  tetapi kehadiran kita adalah untuk membantu mereka 

bertahan dalam situasi krisis yang bagaimanapun beratnya, dukungan berupa kehadiran 

dan sapaan yang meneduhkan dan sikap yang terbuka, akan mengurangi penderitaan 

mereka. 

3. Membimbing (Guiding), yaitu membantu orang yang berada dalam kebingungan dalam 

mengambil pilihan yang pasti (meyakinkan di antara berbagai pikiran dan tindakan 

alternatif/pilihan). Piliha yang diapandang mempengaruhi keadaan jiwa mereka sekarang 

dan pada waktu yang akan datang.  

Fungsi membimbing penting dalam kegiatan menolong dan mendampingi 

seseorang. Fungsi ini merupakan panduan untuk menunjukkan jalan yang benar bagi 

seseorang sampai ia mendapatkannya. Pendampingan mengemukakan beberapa 

kemungkinan yang bertanggung jawab dengan segala resikonya, sambil membimbing 

orang ke arah pemilihan yang berguna. 
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 Pengambilan keputusan tentang masa depan atau pun mengubah dan 

memperbaiki tingkah laku tertentu atau kebiasaan tertentu, tetap di tangan orang yang 

didampingi (penderita)jangan sampai pendampingan yang mewajibkan untuk 

memilih.Lebih bertanggung jawab apabila orang yang didampingi diberi kepercayaan 

untuk mengemukakan persoalannya bila sangat membutuhkan pemecahan. 

4. Memulihkan (reconciling), yaitu suatu usaha membangun hubungan-hubungan yang 

rusak kembali di antara manusia dan sesama  manusia dan di antara manusia dengan 

Allah.  

Salah satu mendamaikan manusia untuk hidup dan merasa aman adalah adanya 

hubungan yang baik dengan sesama, apakah dengan orang yang dekat: suami-istri, anak-

anak, menantu-mertua maupun dengan orang banyak: kelompok sebaya, masyarakat dan 

lain-lain. Oleh sebab itu, maka manusia di sebut mahluk sosial.  

Apabila hubungan tersebut terganggu, maka terjadilah penderitaan yang 

berpengaruh pada masalah emosional. Tidak jarang dengan adanya konflik tersebut, 

orang menjadi sakit secara fisik yang berkepanjangan. Sering orang tersebut tdak sadar 

persis pada posisi mana ia berpijak sehingga ia memerlukan orang ketiga yang melihat 

secara objektif posisi tersebut. Dalam situasi demikian, maka pendampingan pastoral 

dapat berfungsi sebagai perantara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan 

terganggu. seorang pendamping hendaknya menjadi orang yang netral atau penengah 

yang bijaksana. 

 

Ditambahkan satu fungsi oleh Clinebell yaitu,  
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5. Memelihara atau mengasuh (nurturing). Tujuan dari memelihara adalah memampukan 

orang untuk mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada mereka, di 

sepanjang perjalanan hidup mereka dengan segala lembah-lembah, puncak-puncak dan 

dataran-datarannya. 79 

 

E. Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Pengaturan mengenai pemasyarakatan tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 

1995. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 

menjelaskan tentang definisi pemasyarakatan yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan 

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari system pembidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Jadi pemasyarakatan mempunyai makna pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya 

dapat kembali ke masyarakat.pembinaan itu dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh 

suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. 

Menurut Pasal 1angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 

serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 

secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapathidup secara wajar sebagai warga yang 

baik dan bertanggung jawab. 

                                                   
79 Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral,… op. Cit. hal. 53 
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Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan.Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan terhadap 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan harus didasarkan pada suatu 

asas yang harus dipegang oleh para pembina agar dapat tercapai tujuan dari pembinaan itu 

sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

disebutkan 7 (tujuh) asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu80: 

a. Pengayoman 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan 

c. Pendidikan 

d. Pembimbingan 

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu. 

 

Penjelasan dari asas pembinaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut : 

Ad.a. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan  

pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga 

memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka 

menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya. 

Jadi asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara 

umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi 

                                                   
80Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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masyarakat.Di samping itu secara implisit termasuk pula perlakuan 

pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di 

LAPAS karena sebagai warga binaan mereka harus dilindungi, LAPAS bukan 

tempat untuk pembalasan dendam narapidana yang telah melakukan 

kesalahan. 

Ad.b. Asas yang kedua ini dimaksudkan agar para pembina pemasyarakatan 

memberikan   perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap warga binaannya 

tanpa membedakan orang. Asas ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945,bahwa semua warga Negara Indonesia mempunyai 

kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam melakukan 

pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan 

orang kaya atau orang miskin, tidak boleh membedakan narapidana yang 

mempunyai keluarga pejabat atau tidak, dan sebagainya. 

Ad.c dan d. Dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana dengan dasar 

mendidik dan membimbing mereka, pendidikan dan bimbingan dilaksanakan 

berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, 

keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan 

ibadah. 

Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh 

sikap kekeluargaan antara narapidana dengan pembina atau pejabat/pegawai 

LAPAS dan antara sesama narapidana, sehingga mereka dapat berkomunikasi 

dengan baik. 

Kemudian untuk mendidik dan membimbing keterampilan, selalu untuk 

menghilangkan rasa jemu berada di LAPAS, tujuan pokoknya adalah 

memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil 

dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya, 
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mereka tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Adapun menyelenggarakan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan 

untuk menunaikan ibadah, agar mereka mempunyai pengetahuan agama yang 

dianutnya secara baik, dan dengan menunaikan ibadah mereka akan 

mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat. 

Ad.e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia ditegaskan dalam 

Undang-Undang Pemasyarakatan, dimaksudkan agar dalam melaksanakan 

pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana 

layaknya manusia. Meskipun narapidana adalah orang yang telah melakukan 

kesalahan, sebesar apapun kesalahannya dan macam apapun yang 

dilakukannya, mereka tetap manusia.Sebagai manusia harus tetap dihormati 

harkat dan martabatnya.Apabila hal ini dilalaikan, yang terjadi adalah 

pelanggaran hak asasi manusia. 

Ad.f. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 

menurut penjelasan undang-undang, bahwa warga binaan pemasyarakatan 

harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara 

mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki. Seseorang yang dihukum 

pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS.Selama 

berada di LAPAS inilah yang merupakan kehilangan kemerdekaannya. 

Artinya, ia tidak bebas pergi kemana-mana,menengok keluarga, atau 

melakukan kegiatan lainnya di luar LAPAS. Penderitaan itu tidak boleh 

ditambah sewaktu berada di LAPAS, karena selama di LAPAS tujuannya 

untuk kepentingan memperbaiki kesalahannya. 

Walaupun kehilangan kemerdekaannya, akan tetapi tetap dilindungi haknya, 

seperti hak mendapat perawatan kesehatan, makan, minum, tempat tidur, 

olahraga, dan sebagainya. 
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Ad.g. Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap 

dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu. Pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh 

diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Mereka diperbolehkan 

menemui dan berbicara dengan keluarga yang datang berkenujung di 

LAPAS. Kunjungan keluarga itu dapat memberi semangat untuk hidup 

sementara di dalam LAPAS,karena merek merasa tidak ditinggalkan 

oleh keluarga dan tetap mendapat perhatian keluarganya. 

 

Adanya asas-asas pembinaan pemasyarakatan diharapkan dapatmenjadikan penghuni 

pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik,menyadari kesalahannya, dan tidak 

mengulangi perbuatannya lagi sehinggasekembalinya ia dari menjalani hukumannya, ia dapat 

diterima kembalidalam masyarakat. 

Sebenarnya narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada dasarnyasama karena 

mereka sama-sama orang yang dipidana oleh pengadilan danmenghuni di LAPAS. Akan 

tetapi undang-undang ini menghendakiperbedaannya.Meskipun undang-undang tidak 

memberi penjelasan, dapatdiketahui bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana 

dewasa,sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak. 

Tidakdipergunakan istilah narapidana untuk anak karena dipengaruhi gaya bahasaeufemismus. 

Dengan menggunakan anak didik pemasyarakatan tersebutmerupakan ungkapan halus untuk 

narapidana anak yang dirasakanmenyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang 

tidakmenyenangkan bagi anak. 

Menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang-Undang No.12 Tahun 1995, dikenal 

3 (tiga) macam anak didik pemasyarakatan, adalah : 
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a. Anak pidana 

b. Anak negara 

c. Anak sipil 

 

Penjelasan81 : 

Ad.a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di LPA anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Apabila anak ini telah berumur 18 tahun dan belum selesai menjalani 

pidananya di LPA Anak, sesuai Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak 

harus dipindahkan ke LPA. Bagi anak pidana yang ditempatkan di LPA karena 

umurnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, 

tempatnya dipisahkan dengan narapidana yang telah berumur 21 tahun. Pihak 

LPA wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 18 

tahun sampai dengan 21 tahun. 

Bagi anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari 

pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan 

berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat. Pembebasan 

bersyarat dimaksud disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama 

dengan sisa pidana yang harus dijalankannya. Dalam pembebasan bersyarat 

sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Anak ditentukan 

syarat umum dan syarat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan 

ayat (4), adalah : 

a. syarat umum, yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak 

pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat. 

                                                   
81Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta : Djambatan, 2007), hal 120-122. 
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b. syarat khusus, yaitu syarat yang menentukan bahwa untuk melakukan atau 

tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat 

dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 

Ad.b.Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPA Anak 

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Berhubung ketentuannya sampai berumujr 18 tahun, maka jika umurnyatelah 

telah melewati batas umur tersebut, anak  negara tidak dipindahkanke LPA, 

karena anak ini tidak dijatuhi pidana penjara. Hukumnya dijalani sampai 

disitu. Selama anak negara berada di LPA Anak, dan telah menjalani masa 

pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, serta berkelakuan baik 

sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, maka Kepala LPA Anak dapat 

mengajukan izin kepada Menteri Hukum dan HAM agar anak tersebut dapat 

dikeluarkan dari LPA dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan Pasal 29 ayat 

(3) dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Anak. 

Jadi walaupun anak negara belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudahtidak 

memerlukan pembinaan lagi, Menteri Hukum dan HAM dapatmengeluarkan 

anak tersebut atas dasar prosedur seperti diatas. 

Ad.c.Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 

walinyamemperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPA Anak 

palinglama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Penempatan anak sipil di LPA Anak paling lama enam bulan bagi 

mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan 

setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan 

paling lama berumur 18 tahun (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang 

Pemasyarakatan). 
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Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian tentang system peradilan pidana 

Indonesia sebagai sistem pengendalian kejahatan yangterdiri atas Lembaga-Lembaga 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danPemasyarakatan Terpidana.82 

Muladitidak memberikan pengertian yang tegas mengenai system peradilan pidana. 

Menurut Muladi, sistem peradilan didalamnya terkandunggerak sistemik dari sub sistem-sub 

sistem pendukungnya yaitu kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga 

Pemasyarakatan) yangsecara keseluruhan dan merupakan satu totalitas 

berusahamentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjaditujuan 

sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), 

pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan 

sosial (jangka panjang).83 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur terakhir dari sistem peradilanpidana harus 

mendapat kebutuhan yang sama dengan sub sistem-sub system lainnya dalam sistem peradilan 

pidana. 

Hal tersebut dikarenakan sebagai suatu sistem, maka harus terdapatketerpaduan diantara 

sub sistem-sub sistem lainnya. Selanjutnya menurutMuladiditegaskan bahwa yang harus 

dilihat atau diperhatikan dari system peradilan pidana adalah eksistensi sistem peradilan 

pidana.pemahaman system harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system, yaitu 

seperangkatelemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun 

                                                   
82Diktat Akpol, Sisdil di Indonesia, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal.4. 
83Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 1995), hal vii. 
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sebagaiabstract system, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yangteratur, 

yang satu sama lain berbeda, tetapi saling tergantung.84 

Sebagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan,maka Lembaga 

Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalammerealisasikan tujuan akhir dari 

sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi danresosialisasi pelanggar hukum.Keberhasilan dan 

kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan 

kemungkinan-kemungkinanpenilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaianitu 

dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasilmaksimal, yaitu bekas 

narapidana menjadi warga masyarakat yang taat padahukum.Penilaian itu dapat negatif kalau 

bekas narapidana yang dibina itu menjadi penjahat kembali.85 

Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), makasistem peradilan 

pidana yang berlaku adalah yang diterapkan dalam kasusmengenai anak nakal.Jadi dapat 

dikemukakan, bahwa sistem peradilan pidanaanak adalah suatu mekanisme untuk 

menanggulangi kejahatan-kejahatan yangdilakukan oleh anak, yang disesuaikan dengan sifat 

maupun karakteristik darianak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
84Ibid. 
85Petrus Irwan. P dan Pandapotan S., Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif  Sistem Peradilan 

Pidana, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996), hal 65. 


