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PENGANTAR 

 

Perempuan adalah satu dari dua pihak selain anak yang rentan 

terhadap kekerasan, baik oleh orang terdekat maupun orang di luar 

lingkungan dekat. Meningkatnya ranah kasus kekerasan terhadap 

perempuan menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, tidak 

hanya oleh pemerintah maupun perempuan sebagai korban. Namun, 

diperlukan sebuah kerjasama dan peran semua pihak terkait sehingga 

kekerasan terhadap perempuan bisa dicegah.  

Bentuk dari rasa prihatin sebagai sosok yang bernaung pada gender 

yang sama yaitu perempuan, maka sebuah model pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan penulis sajikan dalam sebuah riset. Hasil dari riset 

tersebut penulis tuangkan dalam sebuah buku monograf agar 

penyebarluasan manfaat atas hasil penelitian bisa meluas ke masyarakat. 

Harapan tertinggi penulis, semoga dengan tersebarluasnya buku ini 

maka masyarakat menjadi sadar tentang perannya masing-masing sebagai 

agen pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, perempuan 

sebagai obyek pun menjadi lebih waspada tentang bahaya kekerasan yang 

ada di sekitarnya. Dengan begitu, semua pihak akan ikut serta dalam upaya 

pencegaha kekerasan terhadap perempuan. 

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut 

membantu demi terselesainya riset sekaligus buku monograf ini. Selamat 

membaca dan selamat berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan. 

            Penulis 

          Filu Marwati Santoso Putri  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perempuan menjadi obyek yang cukup sering mendapatkan tindakan 

kekerasan, baik berupa diskriminasi secara verbal dan fisik, maupun 

pelecehan. Hal ini dikarenakan, perempuan identik dengan sosok yang lemah 

dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Selain itu, budaya patiarki 

seringkali menjadikan perempuan sebagai golongan minoritas dan tidak layak 

tumbuh secara sosial.   

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran 

HAM yang paling kejam. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menyebut kekerasan pada perempuan sebagai sebuah kejahatan 

kemanusiaan. Serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (dana PBB untuk 

perempuan) tahun 2011 tentang kekerasan menunjukkan bahwa negara 

dengan tingkat kekerasan perempuan tertinggi adalah Bangladesh.  

 

Tabel 1.1 
Tingkat Kekerasan Perempuan oleh Pasangan di berbagai Negara 

 
No Negara Prosentase (%) 

1 Bangladesh 60 
2 Uni Eropa 57,9 
3 India 49 
4 Amerika Serikat 22,1 
5 Indonesia 11,4 

 Sumber : Hasanah, 2013 
 

Kekerasan terhadap perempuan terus mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun juga mengalami peningkatan baik kuantitas maupun jenis kasus. 



Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah 

individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. 

(Padmiati, 2014). Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan 

dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Kekerasan terhadap 

perempuan dan anak sebagai masalah global, sudah mencemaskan Indonesia 

sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam 

masalah pelanggaran HAM, yang salah satu di antaranya pelanggaran HAM 

perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat 

terjadi di mana saja (di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan 

keluarga, dan lain-lainnya). Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja (orang 

tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya) dan dapat terjadi 

kapan saja baik siang dan malam. (Hutami, 2017) 

Yogyakarta dengan predikat “Kota Pelajar” menjadi tujuan mayoritas 

pemuda dalam menuntut ilmu. Keadaan ini menjadikan Yogyakarta sebagai 

kota dengan kemajuan teknologi yang pesat. Sayangnya, hal tersebut diiringi 

dengan munculnya gelombang kehancuran moral berupa kekerasan yang 

menimpa perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, 

padahal DIY telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur 

kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2012. Pada tahun 

2018, Komnas Perempuan telah memposisikan DIY di urutan ke-4 sebagai 

provinsi paling banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

Sleman, sebagai daerah yang paling banyak diduduki oleh universitas 

menjadi sebuah lokasi dengan kompleksitas karakter dan budaya paling tinggi 

salah satunya adalah kekerasan berupa free sex, pelecehan seksual, 

pencabulan, kehamilan tidak diinginkan dan penelantaran anak hasil 



hubungan yang tidak diinginkan. Mayoritas korban adalah remaja luar daerah 

yang mempunyai tujuan awal menuntut ilmu sebagai seorang mahasiswi. 

Namun, karena maraknya pergaulan bebas dan lingkungan yang mendukung 

maka, banyak dari remaja perempuan yang berstatus mahasiswi tersebut 

terjerumus sebagai korban kekerasan tanpa mereka sadari. Sepanjang tahun 

2017, angka kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sleman berada di 

peringkat tertinggi se-DIY dengan jumlah 471 kasus. (Markus, 2018) 

 

Gambar 1.2 
Kekerasan Perempuan dan Anak yang Telah Tertangani  

oleh LSM Rifka Annisa Yogyakarta 
 

     Sumber : Wibowo, 2017 

 

Pemerintah sejauh ini telah bertanggungjawab secara normatif, 

dengan membentuk berbagai kebijakan dan peraturan sebagai upaya 

pencegahan kekerasan perempuan. Namun, keberhasilan pencegahan dan 

penanggulangan sebenarnya tidak hanya bergantung kepada peerintah. 

Keluarga, lingkungan sosial dan pendidikan sebagai pihak terdekat juga 

mengemban tanggungjawab demi keberhasilan upaya pencegahan dan 



penanggulangan kekerasan perempuan. Faktanya, kebanyakan dari 

masyarakat terlalu sempit memandang sebuah kekerasan. Pengetahuan yang 

selama ini telah diberikan oleh berbagai media bahkan dinas terkait ke 

masayarakat dianggap hanya sebagai pembelajaran biasa yang tidak terlalu 

beharga. Pemikiran tersebut menciptakan stigma yang acuh, kurang peduli 

dan berbudaya “Bukan urusan gue”.  

Sebagai upaya pencegahan keberlangsungan kekerasan pada 

perempuan tersebut, maka perlu dibentuk sebuah model pencegahan yang 

humanis dengan melibatkan seluruh komponen baik lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun pendidikan sebagai pihak yang peduli terhadap 

perempuan. 

 

 



BAB II 

PERMASALAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

 

Kekerasan adalah segala tindakan kurang menyenangkan yang 

dilakukan oleh seseorang ditinjau dari segi etika dan norma. Bentuk 

kekerasan tidak hanya fisik, tetapi verbal, psikis, dan ekonomi. Kekerasan 

terbanyak justru dilakukan oleh orang terdekat. Bahkan, kondisi ini terkadang 

tidak disadari oleh korban maupun pelaku. 

Perempuan sebagai obyek terbanyak dari kekerasan seringkali tidak 

menyadari telah menjadi korban. Bahkan, untuk beberapa hal perempuan 

cenderung mendorong berpenampilan dan berperilaku memancing orang 

terdekat untuk melakukan kekerasan. Cara perempuan berpakaian, bergaul 

dan memilih tempat tinggal tanpa disadari telah menjerumuskan dirinya 

sebagai calon dan korban dari kekerasan perempuan. Selain itu, bebasnya 

pergaulan perempuan dengan alibi mengikuti jaman juga menjadi pemicu 

tersendiri. 

Berbicara tentang perempuan, tidak bisa lepas dari mahasiswi 

sebagai salah satu golongan dengan rentang usia yang masih labil. Belum 

adanya pemahaman sepenuhnya tentang posisinya sebagai obyek kekerasan. 

pergaulan yang semakin bebas membuat mahasiswi tidak lagi mengindahkan 

benar salah dalam bertingkah laku, bergaul, dan berpakaian. Maraknya, 

budaya pacaran juga berdampak pada penurunan harga diri mahasiswi yang 

tanpa disadari juga  peningkatan perilaku kekerasan selama pacaran. 

Naiknya grafik kekerasan perempuan di wilayah Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta membuat para kaum perempuan harus lebih waspada 

dalam membaca lingkungan dan menelaah diri apakah saat ini sedang 



menjadi korban kekerasan yang tidak disadari. Selain itu, kondisi tersebut 

juga menyebabkan masyarakat sebagai pihak penerima lebih berintropeksi 

untuk membantu dalam menanggulangi permasalahan kekerasan 

perempuan.  

Dalam rangka penyelesaian atau pengurangan masalah kekerasan 

perempuan, maka diperlukan identifikasi jenis dan model penanggulangan 

dengan melibatkan tiga pilar yaitu keluarga, lingkungan pendidikan, dan 

lingkungan sosial atau masyarakat. Untuk itu, masalah yang akan dikupas 

dalam monograf ini adalah  

1. Bagaimanakah permasalahan kekerasan terhadap perempuan? 

2. Bagaimanakah model pencegahan kekerasan terhadap perempuan? 

 

 

  



BAB III 

METODE PENCEGAHAN MASALAH KEKERASAN PEREMPUAN 

 

Penelitian dalam rangka menemukan model penanggulangan 

kekerasan perempuan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis 

survey normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan hasil 

survey. Analisis yang digunakan adalah kualitatif yakni dengan menjelaskan 

data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-

angka. Selain itu, studi fenomenologi juga dilakukan dalam penelitian, 

dengan tujuan untuk melihat fenomena atau kejadian tentang kekerasan 

perempuan yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun 

deskriptif.  

Untuk menemukan data dan mengambil langkah tindak lanjut atas 

studi fenomenologi, maka penelitian menggunakan dua pendekatan yaitu 

deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi 

sosial ataupun gambaran terkait hubungan beberapa fenomena yang diuji. 

Tujuan menggunakan pendekatan deskriptif adalah menghasilkan suatu 

gambaran yang dianggap akurat tentang sebuah kelompok, memberikan 

gambaran terkait prosedur ataupun mekanisme sebuah proses atau 

hubungan pada beberapa fenomena, memberikan gambaran lengkap dalam 

bentuk bahasa maupun angka, serta memberikan informasi dasar secara 

tertulis tentang suatu hubungan sebab akibat. Pendekatan selanjutnya 

adalah preskriptif yang digunakan untuk menyajikan model dalam 

pemecahan suatu permasalahan. 

Penelitian untuk menemukan model penanggulangan kekerasan 

pada perempuan ini melibatkan 20 orang mahasiswi dari beberapa 



perguruan tinggi dan tempat kos yang berbeda di Kabupaten Sleman. Proses 

penentuan informan dilakukan secara random melalui metode snowball 

sampling. Metode wawancara tertutup dilakukan untuk mendapatkan data 

yang lebih valid dan menciptakan kondisi privasi bagi informan penelitian, 

sehingga hasil wawancara diharapkan adalah jawaban yang sebenar-

benarnya. Selain itu, dalam rangka mengumpulkan data skunder, penelitian 

ini menggunakan metode studi pustaka dan studi dokumentasi. 

Sebagaimana prosedur analisa data kualitatif, penelitian ini juga 

melakukan tiga tahap analisa data, yaitu :  

1. Reduksi 

Penyederhanaan hasil wawancara dalam bentuk kalimat efektif sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Reduksi dilakukan peneliti dengan tujuan 

agar data tidak bertele-tele dan mudah disajikan. Selain itu, tujuan dari 

pencapaian data bisa terwujud dengan adanya proses reduksi ini. 

2. Penyajian data 

Secara teori, banyak tahap atau jenis dalam penyajian data. Namun, 

untuk penelitian kualitatif, penyajian data secara utama dilakukan 

melalui narasi kata-kata yang memudahkan pembaca menerima sebuah 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data karakteristik informan 

disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dinarasikan sesuai dengan 

substansi peneliti. Selanjutnya, untuk data kualitatif lainnya, disajikan 

melalui kata-kata peneliti.  

3. Penarikan kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap akhir analisa data kualitatif. Melalui tahapan 

ini akan terlihat hasil dalam sebuah penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan dilakukan peneliti dengan merangkum secara singkat hasil 



penelitian dalam bentuk kalimat sederhana yang efektif sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

  



BAB IV 

KEKERASAN PEREMPUAN 

 

A. Teori Kekerasan 

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik 

yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain 

dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya 

persetujuan pihak lain yang dilukai. (Abdul, 2001) 

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi 

terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. 

Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek 

fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannya pada bentuk 

penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, 

atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. (Mansour, 2001) 

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut 

Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hamper 

semua pola-pola kekerasan yakni : 

1. Kekerasan legal 

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. 

Seperti seorang anggota tentara memproleh ganjaran sebagai 

pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka 

menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh : tinju, serta 

tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri. 

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi 



Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat 

dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya, tindakan 

kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial. 

 

3. Kekerasan rasional 

Beberapa tindakan kekerasan yang tidal legal akan tetapi tak ada 

sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 

konteks kejahatan. Misalnya, pembunuhan dalam rangka suatu 

kejahatan terorganisasi. 

4. Illegal, nonsanctioned, irrational violence 

Yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya 

provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu 

dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh 

pembunuhnya).  

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah 

orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, 

hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan 

kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua 

terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini 

kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, 

karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis 

korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi. 

Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa 

pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok 

yang sangat otensif dan membuat malu perempuan serta perilaku 



sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa 

seizin dari kerelaan yang bersangkutan. 

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok  besar, yaitu sebagai berikut 

:(Santoso, 2002) 

 

 

1. Teori Kekerasan sebagai tindakan aktor individu atau kelompok.  

Para ahli berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena 

faktor bawaan seperti kelainan genetik atau sosiologis. Kekerasan 

yang dilakukan individu bisa meliputi pemukulan, penganiayaan 

ataupun kekerasan verbal  berupa kata-kata kasar yang 

merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif 

merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau 

sekelompok orang.  

2. Teori Kekerasan Struktural, 

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang 

tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli 

teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor 

individu atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu 

struktur, seperti aparatur negara. 

3. Teori Kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur  

Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu 

yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan 

masyarakat. 

 



B. Teori Perempuan 

1. Pengertian Perempuan 

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata 

empu yang berarti “Tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, 

kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut Zaitunah Subhan 

(2004), kata perempuan berasal dari 

kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan 

pergeseran istilah dari perempuan ke wanita.  

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, 

dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita 

mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Tetapi 

dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam 

bahasa Belanda, wun dan schendalam bahasa Jerman. Kata tersebut 

mempunyai arti like, wish,desire, aim. Kata want dalam bahasa 

Inggris bentuk lampaunya adalah wanted (dibutuhkan atau dicari). 

Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang 

dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.  

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa 

perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan 

mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak 

menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan 

gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang 

didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua 

faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.Secara biologis dari segi fisik, 

perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil 

dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh 



perempuan terjadilebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-

laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap 

pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat 

menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat 

(Muthahari, 1995).  

Menurut Kartini Kartono (1995), perbedaan fisiologis yang 

dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur 

kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-

ekonomi serta pengaruh pendidikan. Kalangan feminis dalam 

konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang 

melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai 

bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah 

lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, 

keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, 

keras, rasional, jantan, perkasa, galak dan melindungi. Padahal sifat-

sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat 

dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara 

laki-laki dan perempuan. 

Seorang tokoh feminisme, Broverman dalam Fakih (2008) 

mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan 

diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis 

laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, 

memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan, perempuan 

memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk 

melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai 

alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-



alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki 

dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.  

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan 

martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati 

dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara 

mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan 

keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, 

hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi 

serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak 

tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. 

 

 

2. Permasalahan pada Perempuan 

Hampir tiap hari dalam media cetak tertulis berita 

mengenai perempuan dibunuh pasangannya, anak tiri, seorang istri 

luka parah menyusul suatu perdebatan sengit dengan suami, 

perempuan muda dipaksa menggugurkan kandungan oleh pacarnya 

dan lain sebagainya. Meskipun secara umum kita percaya bahwa 

yang berbahaya adalah orang asing di luar rumah, namun fakta 

menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering 

dilakukan oleh orang dekat yang mereka cintai. Termasuk di 

dalamnyaberbagai bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran. 

Worell dan Remer dalam Marshan (1992) menggunakan 

konsep kekerasan dalam arti luas,untuk mencakup segala bentuk 

ancaman atau paksaan (upaya mengendalikan perilaku pihak lain), 

agresi (upaya melukai pihak lain) dan adanya (akibat) kerusakan baik 



pada orang lain atau pun barang milik orang lain itu, yang 

kesemuanya tidak dikehendaki oleh sang korban. Di sini ada tiga 

aspek terkait, yakni pengendalian paksa, keinginan melukai dan luka 

sebagai hasil akhir yang dapat termanifestasi dalam bentuk fisik, 

emosional dan seksual.  

Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari setengah klien 

yang datang untuk konseling pernah mengalami kekerasan dalam 

relasi personalnya. Hal tersebut tidak dapat langsung terungkap. 

Karena klien cenderung membungkus masalah kekerasan itu di balik 

masalah lain. Kekerasan dalam relasi personal ini, sejatinya telah 

menjadi suatu fenomena gunung es dimana hanya ujung kecilnya 

saja yang terungkap. Sangat sulit dan hampir mustahil untuk 

memperoleh gambaran jelas dalam kerangka jumlah tentang fakta 

kekerasan dalam rumah ini, apalagi membandingkannya dengan 

keseluruhan populasi penduduk. 

Banyak perempuan yang mengalami kekerasan tidak 

menceritakan apa yang terjadi dan mereka yang datang meminta 

bantuan konseling dan atau pendampingan hukum sering 

mengungkapkan hal lain sebagai alasan kedatangannya. Mereka 

yang teridentifikasi sebagai korban, sangat sedikit yang pernah 

melaporkan masalahnya pada pihak berwajib. Seperti disimpulkan 

Soetrisno dalam tesisnya (1999), dari total 171 kasus yang diolah 

dokumentasinya, hanya 17 perempuan, artinya 10% pernah 

melaporkan kekerasan yang dialaminya pada polisi. Meski tidak 

dapat diketahu jumlah pastinya, rangkuman kasus dari Catatan 

Tahunan (CATAHU) tentang Kekerasan terhadap Perempuan 



periode 2011-2014 yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan, 

dapat memberikan gambaran bahwa fakta kekerasan dalam 

hubungan personal dan keluarga adalah fakta yang cukup umum, 

yang memerlukan perhatian serius untuk penanganannya. Kita 

dapat juga menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

tidak hanya terjadi dalam kelompok tertentu, misalnya pada 

keluarga miskin, tidak berpendidikan, tinggal di daerah kumuh, 

seperti sering orang menduganya. Hal itu dapat terjadi pada 

perempuan manapun, dilakukan laki-laki dengan karakteristik yang 

beragam, tidak melihat latar belakang keluarga, suku, agama, 

pendidikan, status sosial ekonomis dan lain sebagainya. 

Keyakinan bahwa secara kodrat perempuan itu lemah 

lembut dan posisinya berada di bawahlaki-laki yakni hanya melayani 

dan menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki 

yang berhak untuk diperlakukan semena-mena termasuk dengan 

cara kekerasan. Ada beberapa pandangan feminisme yang mengkaji 

lenih jauh tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan 

diantaranya adalah pandangan feminisme psikoanalisis, feminisme 

marxis, feminisme liberal dan feminisme radikal.   

Aliran feminisme psikoanalisis mengemukakan bahwa 

kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai hasil sosialisasi yang 

dialami oleh seorang laki-laki semenjak masih kanak-kanak. Dalam 

hal ini, anak laki-laki selalu dituntut untuk memainkan perannya 

sebagai seseorang yang jantan dan secara tidak langsung 

mempelajari mengenai kekerasan semenjak masih kecil, hal ini 

dapat terlihat pada permainan perang - perangan yang sering 



dimainkan oleh anak laki-laki dalam proses sosialisasinya yang mana 

dalam permainan tersebut mengandung unsur kekerasan.  Dalam 

hal ini, feminisme psikoanalisis memberikan kontribusi terhadap 

gagasan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terkait 

dengan tingkat maskulin seseorang merupakan hasil dari sosialisasi 

semenjak masih kanakkanak. Sedangkan fokus kajian dari perspektif 

marxis adalah analisa kelas yang menempatkan laki-laki masuk 

sebagai kelas borjuis dan perempuan dalam kelas proletariat.  

Dalam kondisi kekuasaan yang timpang tersebut maka 

sangat memungkinkan jika laki-laki melakukan kekerasan terhadap 

perempuan, alasannya jelas yakni karena kekerasan terjadi pada 

saat ada ketimpangan kekuasaan dimana seseorang merasa lebih 

berkuasa atau lebih kuat dari orang lain. Lain halnya dengan 

feminisme liberal yang menyoroti masalah otonomi individu 

perempuan sebagai warga negara dan hak perempuan yang 

terpenggal. 

Mengenai teori liberal klasik yang melihat negara sebagai 

pelindung 

warga negaranya dianggap gagal memberikan perlindungan 

terhadap warganya, negara melalui kebijakan dan fungsi hukumnya 

tidak efisien dan gagal mengatasi kesulitan hal-hal teknis dalam 

mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.Akibatnya terjadi 

kekerasan terhadap perempuan yang dilegitimasi olehnegara, hal ini 

dapat dilihat dari kegagalan negara untuk mengadili dan 

memberikan hukuman terhadap pemerkosa atau pelaku kekerasan 



dalam berpacaran karena terjadi dalam ranah privasi yang tidak 

memiliki landasan hukum yang jelas. 

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh aliran 

feminisme radikal yangmelihat bahwa sistem seks/gender adalah 

penyebab fundamental opresi terhadap perempuan yang secara 

historis merupakan kelompok tertindas yang pertama dalam sistem 

sosial. Penindasan perempuan tidak hanya terjadi dalam konteks 

pekerjaan, pendidikan dan media akan tetapi terjadi dalam 

hubungan personal yang lebih intim seperti pacaran dimana 

perempuan hanya menjadi objek seksual bagi laki-laki. 

Menurut Masters dan Johnson (1966) bahwa konstruksi 

sosial dari bentukbentukseksualitas tertentu sebagai normal dan 

superior terhadap yang lain dan merupakan alat universal yang 

menjadi sumber patriarki atau Adrienne Richmenyebut hal tersebut 

dengan compulsory heterosexuality. Disini hubungan seks dilihat 

sebagai instrumen laki-laki untuk menjalankan dominasinya 

terhadap perempuan yang argumentasinya adalah bahwa sekali 

tubuh perempuan dikontrol maka seluruh kehidupan perempuan 

akan dikendalikan.  

Penekanan hubungan antara hegemoni seksual dengan 

kekerasan terhadap perempuan seperti yang dikemukakan oleh 

Andrienne Rich dan Andrea Dworkin yakni, konstruksi sosial dari 

heteroseksual adalah presentasi publik terhadap perempuan 

sebagai orang ang manja dan siap sedia untuk melayani hasrat 

seksual laki-laki sehingga bukan hal yang mengherankan apabila 



terjadi pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. 

(Jackson, 2009). 

 Hal tersebut juga dipertegas oleh teori penindasan gender 

yangmenggambarkan situasi perempuan sebagai akibat dari 

hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan 

dimana laki-laki mempunyai kepentingan mendasar dan konkret 

untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan dan menindas 

perempuan yakni untuk melaksanakan dominasi. Mengacu pada 

pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasansebagai 

perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia baik 

individu maupun kelompok yang dirasakan oleh salah satu pihak 

sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak 

menyenangkan dan tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak 

kekerasan ini membuat pihak lain tersakiti baik secara fisik maupun 

psikis serta rohani, dan individu atau kelompok yang sakit ini sulit 

untuk bebas dan merdeka. 

 

C. Kekerasan Terhadap Perempuan 

Secara umum kekerasan identik dengan pengerusakan dan 

menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun jika kita pilah kedalam 

jenis kekerasan itu sendiri, nampaknya kita akan menjumpai kekerasan 

itu tidak jauh dari kebiasaan kita Makna kekerasan secara konvensional 

adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikan rupa sehingga realisasi 

jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi 

potensialnya. Maksudnya perempuan yang diperlakukan dengan tindak 

kekerasan maka realita jasmani dan mental-psikologis daya aktualitasnya 



tidak mampu merespons lingkungan. Aktualitas dirinya terdegradasi, 

sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwa yang tertekan. Jenis 

kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, 

kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial 

budaya.(Sulaeman, 2015) 

Dalam konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan 

terjadi pada proses interaksi, yang menghasilkan adanya ketidak 

seimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi 

demikian mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat, yang 

acuannya ada dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya 

dalam relasi sosial atau interaksi sosial. Sehingga sumber munculnya 

kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, 

aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki dan 

perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-

psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. 

(Muhammad, 2015) 

 

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan terhadap perempuan dapat merujuk pada pasal 

1 Deklarasi PBB dengan istilah violence against women yang 

didefinisikan  sebagai berikut: (Suri & Noerzaman, 2020) 

 “Violence against women” means any  act of gender-based violence 

that results in, or is likely to result  in, physical, sexual or 

psychological harm or suffering to women,  including threats of such 

acts, coercion or arbitrary deprivation of  liberty, whether occurring 

in public or in private life. 



 

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan 

berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin 

berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, 

seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang 

terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

Pasal 2 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak  

kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam 

keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan 

seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang 

berhubungan  dengan perempuan, perkosaan dalam perkawinan 

(marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-

praktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, 

kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang 

berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, 

penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat 

kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, 

perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk 

kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun 

terjadinya. (Harnoko, 2010) 

Menurut penulis bahwa kekerasan terhadap perempuan 

adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan dan 

penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman 

perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik 



yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan 

rumah tangga dan masyarakat. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi PBB tersebut, maka  

kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan ke dalam  

beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi 

dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan- 

kekerasan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan 

rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan 

atau menyebabkan kematian. 

b. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup 

pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk 

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di 

saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan 

seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban 

dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.  

c. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya 

pada seseorang. 

d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang 

membatasi seseorang untuk bekerja di dalam dan di luar rumah 

yang menghasilkan uang dan barang, membiarkan korban 

bekerja untuk dieksploitasi dan menelantarkan anggota 

keluarga. 



Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang 

adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang 

dari lingkungan sosialnya. 

 

Menurut Mansoer Fakih kekerasan terhadap perempuan antara lain 

pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan phisik dan psikis. Feminis 

mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah  tangga pada empat kategari 

: (Maisah, 2016) 

a. Tindakan fisik dan psikis 

b. Pemaksaan terhadap pasangan (isteri) yang enggan melakukan 

hubungan, yang biasa diistilahkan dengan sexual abuse.   

c. Melarang pasangan untuk melakukan silatur rahmi dengan  teman-

temannya, keluarganya dan tidak mengizinkan untuk aktif  dalam 

kegiatan kemasyarakatan. Ini dikenal dengan social abuse.  

d. Membatasi dan mengontrol keuangan atau belanja isteri, yang 

distilahkan economic abuse 

 

Secara khusus KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia 

menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagi korban yang 

berkenaan dengan: 

1. Perkosaan (pasal 281) 

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 : 

a. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum; 

b. Barangsiapa sengaja merusakan kesopanan dimuka orang 

lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.” 



2. Pengguguran kandungan tanpa seizing perempuan yang 

bersangkutan (pasal 347) 

"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." 

3. Melarikan perempuan (pasal 332). 

“Seseorang dapat dinyatakan bersalah melarikan wanita dan 

diancam dengan pidana penjara: 

a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi 

seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang 

tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan 

maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, 

baik di dalam maupun di luar perkawinan; 

b. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi 

seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan 

penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di 

luar perkawinan” 

 

Di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak 

kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. Akibatnya walaupun 

terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan 

hukum. (Fathul, dkk, 2002) 

 

 

 



  



BAB V 

PERMASALAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

 

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau 

psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di 

depan umum atau dalam kehidupan pribadi.(Widiastuti, 2008). Demikian isi 

Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap 

Perempuan 1995. 

Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebut juga sebagai 

kekerasan berbasis gender karena kekerasan itu lebih mudah terjadi akibat 

dari ketidakseimbangan posisi tawar antara perempuan dan laki-laki. 

(Sanyata, 2017). Dengan kata lain, perempuan mengalami kekerasan akibat 

konstruksi peran yang disandangnya. Konstruksi tersebut menempatkan 

perempuan di posisi yang lebih rendah. Tindak kekerasan terhadap 

perempuan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. 

Dalam penelitian ini, konsep perempuan yang diteliti adalah 

mahasiswi aktif di lingkungan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sampel 

penelitian diambil secara acak dengan metode wawancara pada tujuh orang 

mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi dan tempat kos yang berbeda 

untuk meminimalisir variabel lingkungan sebagai pengganggu. Konteks 

kekerasan yang diambil meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. 

Kekerasan ekonomi tidak dimaksudkan dikarena subyek penelitian belum 

menikah. 



Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dari informan 

penelitian tidak tahu jenis dan perilaku kekerasan. Semua informan pernah 

mengalami kekerasan lebih dari satu jenis, dengan sebagian besar pelaku 

kekerasan adalah pacar dan sebagian lain adalah teman, sebagaimana 

beberapa statemen berikut : 

 

“… Wah, baru tahu kalau itu namanya kekerasan. Kalau seperti yang 

dijelasin tadi, semuanya pernah saya alami. Dan, tidak terlalu masuk di 

hati sih, karena saya berpikir bahwa itu hanya sebuah masalah kecil 

dalam berpacaran …” (Li) 

 

“… Setahu saya kekerasan itu hanya mukul, nendang, dan sebagainya 

yang berkaitan dengan fisik. Kalau hanya sekedar ajakan untuk 

berhubungan seksual maupun ucapan kasar kirain tidak termasuk. Nah, 

kalau kayak gitu, saya sering mengalami. Jadi saya korban juga ya? …” 

(Ns) 

 

“… Kalau pacar nggak sih, karena nggak punya pacar. Tapi, teman 

sering karena jujur saya orang yang malas berkomitmen. Dan kok jadi 

serem banget yang kesannya kalau jadi korban kekerasan yang saya 

sendiri nggak merasa …” (Us) 

 

1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang 

menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh 

seseorang atau menyebabkan kematian.  



Dari hasil wawancara terhadap responden, 19 diantara 20 

orang informan pernah mengalami kekerasan fisik beragam yang 

menyebabkan sakit. Berikut beberapa pernyataan dari informan 

penelitian : 

 

“…Hmm, pernah ditampar. Sakit sih, cuma ya gimana lagi saya juga 

salah waktu itu. Dan, mungkin dia lagi emosi aja, aslinya kita saling 

sayang kok …” (Li) 

 

“… Pernah waktu itu dipukul muka, walau katanya khilaf dan 

langsung minta maaf. Saat itu dia kondisi nggak sadar juga, karena 

terpengaruh alkohol. Sekali itu aja, habis itu nggak pernah lagi. 

Sekarang kalau nggak cocok atau bertengkar paling cuma adu 

mulut …” (As) 

Secara detail, jenis kekerasan fisik yang dialami oleh 19 

mahasiswi sebagai informan penelitian terlihat dalam prosentase 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 5.1 
Kekerasan Fisik pada Perempuan 
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       Sumber : Data primer, 2019 

 
Perlakukan kekerasan yang diperoleh oleh perempuan sebagaimana 

lokasi penelitian penulis terlihat bahwa ada empat jenis yaitu : 

a. Bentuk cubitan yang dimaksud adalah sebuah perlakuan 

mencubit dengan kondisi psikis emosi (bukan bercanda). 

Perlakuan ini menempati prosentase 26% dari keseluruhan 

perlakuan kekerasan fisik terhadap perempuan di Kabupaten 

Sleman.  

b. Tamparan adalah pukulan di wajah yang dilakukan juga dalam 

kondisi emosi dan menyebabkan rasa sakit, bahkan beberapa 

meninggalkan bekas tangan. Untuk perlakuan tamparan 

menduduki prosentase tertinggi yaitu 42% dari keseluruhan 

perempuan yang menjadi informan penelitian di Kabupaten 

Sleman. 

c. Pukulan selain wajah dilakukan di tangan, kaki, dan punggung. 

Perlakuan ini bisa dilakukan dengan tangan, kaki, maupun 

benda lain. Dalam penelitian ini terdapat 21% perempuan yang 

mendapatkan perlakuan tersebut. 

d. Terakhir, perlakuan pada kepala adalah kekerasan paling 

ekstrim yang dialami oleh mahasiswi sebagai informan 

penelitian, yaitu kepala responden ditenggelamkan pada bak 

mandi saat terjadi pertengkaran dengan pacar. Untuk 

kekerasan tipe ini, terdapat sekitar 11% dari keseluruhan 

jumlah kekerasan fisik. 

 



2. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak percaya pada 

seseorang.  

Sejumlah 75% atau 15 diantara 20 informan pernah 

mengalami kekerasan psikis melalui sebutan tidak senonoh dan 

penghinaan, sebagaimana statemen beberapa informan berikut ini 

: 

“… pernah dulu pas kita tengkar keluar kata pelacur. Awalnya 

karena salah paham, dia liat saya jalan dengan teman satu 

kampung, mikirnya saya selingkuh. Sedih sebenarnya dibilang gitu 

…”(Lr) 

 

“… gendut, bulet, paling itu aja ya. Dan kalau dibilang itu kekerasan 

nggak lah. Malah saya mikirnya itu hanya sekedar panggilan 

sayang …” (Sc) 

 

Jenis perkataan tidak senonoh yang diterima oleh informan 

sehingga dikategorikan dalam perbuatan tidak senonoh terlihat 

dalam diagram berikut : 

   

Gambar 5.2 
Kekerasan Fisik pada Perempuan 



 Sumber : Data primer, 2019 

 

Sebagian besar responden mengalami kekerasan berupa 

bullying yaitu sebuah perilaku penindasan atas rasa berkuasa pada 

pasangan dengan jumlah 40%. Bentuk bullying di antaranya adalah 

merendahkan pendapat, meluapkan emosi dengan kata-kata kasar, 

menekan dan memaksa dalam berbagai hal sehingga menyebabkan 

psikis pasangan menjadi terganggu.  

Selanjutnya, kekerasan psikis juga dialami dalam bentu body 

shamming sebesar 33% yaitu komentar yang tidak bagus tentang bagian 

tubuh pasangan sehingga menimbulkan perasaan tidak senang dan 

melukai perasaan. Perlakuan ini kendati dilakukan dalam konten 

bercanda tapi tetap saja diangap kekerasan karena membuat korban 

merasa rendah diri dan tidak nyaman.  

Terakhir, sebesar 27% adalah pelabelan yaitu sebuah perilaku 

memberikan julukan atau panggilan kurang baik untuk menggambarkan 

kondisi pasang, misal : gendut, pendek, bulat, hitam, keriting, dan 

sebagainya. 

33%

40%

27%

Diagram Kekerasan Psikis pada Perempuan di 

Kabupaten Sleman Tahun 2019

Body
shamming (5)

Bullying (6)

Pelabelan (4)



 

3. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup 

pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk 

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau  ketika 

korban tidak menghendaki; dan atau4 melakukan hubungan seksual 

dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau 

menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.  

Keseluruhan dari informan pernah mengalami kekerasan 

seksual dengan tingkatan terendah adalah pemaksaan ciuman hingga 

berhubungan badan. Namun, pada akhirnya kondisi perlakuan 

kekerasan tersebut disambut positif oleh informan sebagai korban, 

sehingga status kekerasan menjadi bias karena korban juga 

menghendaki. 

“… jujur pernah ya kita berhubungan. Dulu awalnya dipaksa, tapi nggak 

mau karena takut hamil. Akhirnya dibujuk terus dan diyakinkan bahwa 

aman. Lama-lama ya nggak kuat iman juga …” (Nt) 

 

“… waktu itu memang posisi nge-fly, tapi masih sadar dan sempat 

menolak sampai saya dorong-dorong badannya. Selang beberapa 

waktu gitu eh nggak sadar bagaimana mulanya akhirnya terjadi juga. 

Padahal sebenarnya saya udah pegang prinsip, senakal-nakalnya tetap 

nggak mau free sex. Tapi ya itulah ngga sadar …” (As) 

 

Cakupan kekerasan seksual tidak hanya hubungan seksual, 

tetapi juga pelecehan seksual yaitu sebuah perilaku tidak 



menyenangkan dari segi seksual, hingga berujung pada pemaksaan 

hubungan seksual tanpa persetujuan korban. (Aziz, 2017). Dalam hal 

kekerasan seksual, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh 

responden pernah mengalami kekerasan seksual dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

 

 

 

         Sumber : Data primer, 2019 

Kekerasan seksual terbanyak adalah pemaksaan hubungan 

intim. Sebanyak 80% mahasiswi yang menjadi informan pernah 

mendapatkan pemaksaan hubungan intim, walaupun kondisi 

tersebut pada akhirnya berkelanjutan dan keduanya saling rela. 

Kemudian, 20% sisanya adalah pemaksaan ciuman bibir dan adegan 

mesra, yang tidak dikehendaki oleh informan.  
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BAB VI 

MODEL PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan penelitian 

adalah korban dari kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual. Ada yang 

mengalami secara tunggal, tapi banyak juga yang mengalami dari ketiga 

kekerasan tersebut. Mirisnya, mereka tidak pernah sadar bahwa mereka 

sedang mengalami kekerasan. Ketidaksadaran ini dikarenakan minimnya ilmu 

dan pengetahuan tentang apa itu kekerasan dan bagaimana proteksi diri 

mereka sendiri sebagai perempuan. Keengganan untuk membaca dan 

mencari tahu tentang perempuan dikarenakan edukasi hukum tentang 

perempuan masih kaku dan belum melibatkan masyarakat sebagai agen 

perubahan.  

Keterlibatan berbagai pihak sebagai agen perubahan dalam upaya 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan memerlukan sebuah konsep 

atau model tentang peran masing-masing, sehingga masing-masing pihak 

pada akhirnya paham harus berpartisipasi seperti apa. Pembentukan model 

diperuntukkan dari pihak birokrasi tertinggi yaitu pemerintah, lingkungan 

pendidikan, dan masyarakat sebagai pihak pengawas, dan orangtua sebagai 

pihak yang paling bertanggungjawab terhadap anak. 

 

1. Edukasi pemerintah secara berkesinambungan 

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mencegah, 

meminimalisir, dan menangani kekerasan, baik anak dan maupun 

perempuan. (Noer, 2019) 



Ketika pacaran dianggap sebagai sebuah hubungan yang wajar oleh 

beberapa pihak, maka dengan melihat hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa sebagian besar pelaku kekerasan adalah pacar, akan lebih baik 

pemerintah mulai berbenah dalam upaya melakukan edukasi bagaimana 

pacaran yang sehat. 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan 

sebenarnya merupakan fenomena gunung es yang tidak terlihat di 

permukaan. Bahkan ketika digalipun, banyak dari korban yang tidak tahu 

bahwa dirinya merupakan korban. Pada akhirnya, para korban tersebut juga 

menikmati.  

Hal berbeda ketika kejadian kekerasan perempuan bisa dicegah di 

awal, dengan memberikan edukasi kepada semua pihak baik laki-laki maupun 

perempuan. Ketika pacaran dianggap sebagai sebuah hubungan yang wajar 

maka, melalui edukasi yang dilakukan oleh pemerintah setidaknya 

perempuan maupun laki-laki menjadi paham batas-batas pacaran yang tidak 

menimbulkan perilaku kekerasan.  

Kesinambungan dari edukasi juga diperlukan sebagai upaya 

mengevaluasi penurunan maupun peningkatan kejadian kekerasan 

perempuan, sehingga edukasi tidak hanya berhenti pada pemberian 

informasi tetapi juga bertanggung jawab pada penurunan kejadian sebagai 

bentuk keberhasilan program.  

Dalam upaya edukasi, pemerintah bisa menggunakan hirarki birokrasi 

dan menggandeng Lembaga Sosial Masyarakat baik pusat maupun daerah. 

Dengan begitu, sebaran dan capaian dari program edukasi bisa lebih luas.  

 

2. Penguatan peran perguruan tinggi melalui pendidikan akhlak 



Kejadian kekerasan yang berujung pada perilaku menikmati dari 

kesalahan tersebut merupakan fenomena kemunduran akhlak. Remaja yang 

dididik sejak kecil untuk bisa membedakan baik buruk, pada akhirnya karena 

bermula menjadi pelaku dan korban yang tidak sadar telah membawa 

mereka menjadi pribadi yang tidak bisa membedakan baik dan buruk.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 1985 menjelaskan bahwa tujuan 

pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. 

Dari dua undang-undang di atas terlihat bahwa sebuah perguruan 

tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek pengetahuan, tetapi tujuan 

yang lebih banyak justru membentuk manusia berakhlak, berbudi pekerti 

luhur, sehat jasmani rohani, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan 

Negara.  

Minimalnya peran perguruan tinggi dalam membentuk akhlak 

mahasiswa terlihat dari sedikitnya program non akademik maupun akademik 

yang bertujuan meningkatkan akhlak dan budi pekerti mahasiswa. Perguruan 



tinggi hanya mencukupkan pendidikan akhlak melalui pembeajaran pancasila 

dan pendidikan kewarganegaraan. Itupun hanya sebatas teori. Aplikasi dari 

pembelajaran tersebut dalam proses perbaikan akhlak seringkali diabaikan.  

 

3. Pengawasan masyarakat 

Lingkungan sosial selanjutnya yang mempunyai peran penting dalam 

model pencegahan kekerasan perempuan adalah masyarakat. Mahasiswi 

sebagai korban kekerasan perempuan sebagian besar berasal dari daerah 

yang jauh, sehingga menuntut mereka untuk kos. Lingkungan kos sebagai 

bentuk interpretasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kejadian 

kekerasan yang tidak pernah disadari.  

Lingkungan yang dimaksud adalah masyarakat sekitar, baik pemilik, 

tetangga, maupun tokoh masyarakat sekitar. Penerapan peraturan kos yang 

longgar tanpa memperhatikan norma yang seharusnya dijadikan pedoman, 

seringkali menjadi penyebab terjadinya kekerasan perempuan. Untuk itu, 

akan lebih baik jika ada pedoman tersendiri dalam menetapkan peraturan 

kos dengan mempertimbangkan baik buruknya bagi pihak penyewa kos yang 

menempati. 

 

4. Kesadaran tanggung jawab dan peran orangtua 

Tujuan pengasuhan tidak hanya berujung pada gelar akademik yang 

membanggakan. Namun, lebih kepada keberhasilan dalam membentuk 

akhlak, perilaku, dan budi pekerti anak sehingga mampu dan mau diterima 

secara baik di lingkungan sosial. Bentuk penerimaan sosial seringkali 

dikaitkan dengan perilaku anak. Padahal, muara utama perilaku anak adalah 

pengasuhan orangtua. 



Sosok orangtua tidak hanya sebagai pemenuhan nafkah. Namun, juga 

bertanggungjawab terhadap pembentukan akhlak anak. Proses ini tidak bisa 

instan dan terhenti saat anak memasuki jenjang perkuliahan, karena tugas 

pengasuhan baru berhenti saat anak perempuan menikah. Lingkungan 

keluarga yang dibentuk tanpa melibatkan kekerasan akan mempengaruhi 

perilaku anak ke depannya. Pendidikan seksual yang diajarkan sendiri oleh 

keluarga juga mampu menjadi benteng pembentukan perilaku waspada pada 

seorang perempuan. 

 

5. Kesadaran dan kewaspadaan perempuan 

Model terakhir ini sebenarnya menjadi kunci dari keseluruhan 

model pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang disajikan 

penulis. Berbicara tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan, korban sendirilah yang bertanggungjawab secara penuh 

terhadap keberhasilan program. Perempuan sebagai korban sudah 

seharusnya lebih menyadarkan diri dengan membuka wawasan dan 

meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekerasan yang 

mengelilinginya.  

Sebuah istilah terkenal dikumandangkan oleh Bang One 

“Kejahatan ada bukan hanya dari niat pelaku, tapi karena adanya 

kesempatan". Terkadang perempuan bukan membuka peluang atau 

kesempatan, tetapi memang tidak paham kalau saat ini dirinya sedang 

menjadi korban kekerasan. Menilik dari kondisi inilah maka diperlukan 

wawasan lebih bagi seorang perempuan agar terbebas dari ancaman. 

Seorang perempuan seharusnya bisa keluar dari lingkaran budaya 



patriarki yang mengedepankan gender dalam hal pendidikan dan 

pengetahuan.  

Proses ini tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi kepada laki-laki 

juga sebagai pelaku kekerasan pada perempuan. Seyogyanya, orangtua 

senantiasa bertanggung jawab atas kebaikan akhlak anak dimanapun berada. 

Komunikasi yang intensif dengan menyelipkan pesan bermoral, pemantauan 

secara intensif baik langsung maupun tidak langsung sangat diperlukan untuk 

menghindarkan remaja sebagai pelaku maupun korban kekerasan. 

Selanjutnya, kerjasama orangtua dengan lembaga pendidikan serta 

masyarakat tempat kos menjadi sebuah sistem pengawasan yang kuat dalam 

pengurangan kejadian kekerasan pada perempuan. 

 

BAB VII 

KESIMPULAN 

 

 

1. Fenomena kekerasan perempuan di Kabupaten Sleman dengan 

mengkonsepkan mahasiswi sebagai subyek penelitian, 

menunjukkan bahwa semua subyek pernah mengalami kekerasan 

fisik (70%), psikis (65%), maupun seksual (100%). Sebagian besar 

perlakukan kekerasan didapatkan dari pacar, sedangkan sisanya 

dilakukan oleh teman dekat 

2. Model pencegahan kekerasan perempuan yang disajikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Edukasi pemerintah secara berkesinambungan 

b. Penguatan peran perguruan tinggi melalui pendidikan akhlak 



c. Pengawasan masyarakat 

d. Kesadaran tanggung jawab dan peran orang tua 
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