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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kependudukan di Indonesia sangatlah padat. Jumlah warga 

negara menurut sensus penduduk terkahir kali pada tahun 2010 telah 

mencapai lebih dari 237 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010, h.1). 

Menurut sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 

tersebut, jumlah penduduk di Indonesia memiliki rasio pria dan 

wanita dengan perbandingan 100 untuk wanita dan 101 untuk pria. 

Jumlah wanita di Indonesia lebih sedikit dari pada jumlah pria. 

Bedasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (2010, h.1), wanita 

dengan jumlah umur yang cukup banyak ada pada usia sekitar 20 - 

24 tahun dan 25 – 29 tahun dengan jumlah rata rata 11-12 juta jiwa. 

Usia diatas 21 tahun terhitung sebagai usia dewasa menurut pasal 

330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berarti kebanyakan 

jumlah wanita di Indonesia merupakan wanita dewasa (Dharma, 

2015, h.1).  

Wanita dewasa di Indonesia memiliki kehidupan yang 

umumnya seperti pria, dapat menerima pendidikan hingga jenjang 

tertinggi, mendapat fasilitas kesehatan, layanan publik yang sama, 

dan juga bisa menjadi seorang pemimpin negara. Kemajuan jaman 

juga telah mempermudah berbagai segi kehidupan untuk wanita, 

maupun pria. Akan tetapi, dibalik majunya teknologi dan pradaban 

lainnya wanita masih sering menjadi korban kekerasan, terutama 
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kekerasan seksual. Menurut survey yang dilakukan pada tahun 2016 

oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional/SPHPN (Badan 

Pusat Statistik, h.1) 1 dari 3 wanita yang berada pada usia 

produktifnya (15 – 64 tahun) telah mengalami kekerasan.  

Menurut berita resmi Badan Pusat Statistik (2017, h.1) 

kekerasan fisik dan/ seksual lebih banyak dialami oleh wanita yang 

menetap di perkotaan (36.3%) dibandingkan dengan wanita yang 

menetap di perdesaan (29.8%). Kekerasan fisik dan/seksual yang 

dialami oleh wanita yang menetap di perkotaan, lebih banyak terjadi 

pada pelajar usia Sekolah Menengah Atas (39.4%) dan yang 

memiliki status tidak bekerja (35.1%). Wanita dipandang sebagai 

individu yang lemah dan akibatnya banyak wanita yang menjadi 

target pelaku kekerasan seksual (Nazmi, 2017, h.449). Pada awal 

tahun 2017,  terdapat 58 kasus dan terjadi pada korban dengan usia 

dewasa yang menempati posisi teratas dengan presentase 30,40% 

(Huda, 2017, h.1).  

 Awal tahun 2018 ini, sudah ada kasus kekerasan seksual 

yang terkuak di media dan terjadi di rumah sakit swasta yang terjadi 

antara perawat dan pasien, kasus ini menarik perhatian publik dan 

membuka beberapa kasus kekerasan seksual lainnya (Faizal, 2018, 

h.1). Badan Pusat Statistik Nasional (dalam Prabowo, 2017, h.1) 

mengemukakan bahwa pada tahun 2016 ada 28 juta wanita dengan 

usia produktif yang mengalami kekerasan seksual. Komnas 

Perempuan  (dalam Priherdityo, 2016, h.1) juga menyatakan setiap 

harinya ada 35 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan 
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di Indonesia. Ibu kota dari povinsi Jawa Tengah sendiri memiliki  

kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 199 korban 

perempuan pada tahun 2016 dari 496 kasus yang ada di Jawa 

Tengah. Jumlah korban kekerasan yang lebih banyak dari pada 

kasusnya ini terjadi akibat pada satu kasus kekerasan terdapat lebih 

dari satu korban.  

Dengan jumlah kekerasan seksual yang terjadi setiap harinya 

ini, masyarakat masih belum banyak menyadari tindak kekerasan 

seksual apa saja yang terjadi. Kebanyakkan masyarakat memahami 

hanya pada tingkat lapisan terluarnya atau hal paling umum yang 

sering muncul di pemberitaan media massa. Cat calling atau yang 

dikenal dengan „siulan‟ pada perempuan saat melewati tempat 

umum, juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Dimana 

hal ini masih dipandang sebagai hal biasa dan lumrah bagi sebagian 

masyarakat Indonesia, dan menjadi hal yang tidak wajar bagi 

masyarakat di luar negeri. Masyarakat juga belum mengetahui 

dengan baik apa saja dampak, penyebab dan bentuk kekerasan 

seksual (Amiruddin dalam Priherdityo, 2016, h.1). 

Peraturan Undang Undang mengenai kekerasan terhadap 

wanita yang sampai sekarang digunakan adalah Undang Undang 

Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga pasal 5 yang menyatakan 

bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan, 

selain kekerasan fisik, penelantaran dan psikis (Saraswati, 2006, 

h.21). Pada tahun 2016, Komisi Nasional Perempuan melaporkan 

ada 5785 kasus kekerasan seksual pada wanita dari ranah personal 
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dan komunitas. Jumlah kasus kekerasan seksual ini ditempati oleh 

kasus pemerkosaan pada urutan pertama dengan jumlah 1036 dan di 

urutan kedua ada pencabulan dengan 838 kasus.  

Menurut Poerwandari (dalam Fuadi, 2011, h.192) kekerasan 

seksual merupakan kekerasan dalam bentuk perilaku yang mengarah 

ada desakan/ ajakan seperti meraba, menyentuh, mencium yang 

mengarah pada tindakan yang tidak diinginkan korban, memaksa 

menonton tontonan pornografi, candaan ke arah seksual, perkataan 

yang merendahkan dan melecehkan mengarah pada jenis kelamin 

korban, memaksa hubungan intim tanpa persetujuan korban dengan 

kekerasan fisik/tidak, dan memaksa melakukan perilaku seksual 

yang tidak diinginkan, merendahkan, menyakiti atau melukai 

korban. Hayati, Hogberg, Hakimi, Ellsberg, dan Emmelin (2011, 

h.2) menyatakan seorang wanita yang secara fisik dipaksa untuk 

melakukan hubungan intim dan tidak mengijinkannya atau terpaksa 

melakukan hubungan seksual akibat rasa takut jika ia menolak, dan 

direndahkan secara seksual dikatakan sebagai kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual yang dialami seorang wanita 

meninggalkan luka yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Luka 

yang tidak dapat terlihat tersebut memiliki kemungkinan dampak 

psikologis pada korban kekerasan seksual yang dapat memengaruhi 

sebagian besar hidupnya. Kebanyakan korban kekerasan seksual 

tidak melaporkan kasusnya akibat rasa malu, takut mencoreng harga 

diri dan merasa bersalah dengan norma yang ada di masyarakat 

sekitar. Sebagian wanita juga memilih untuk menyimpan 
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pengalaman kelam tersebut hanya untuk dirinya tanpa diketahui 

orang lain, sehingga sangat sedikit korban yang berani mengangkat 

kasusnya ke pengadilan layaknya fenomena gunung es. Sebagai 

korban yang juga harus hidup secara sosial dan juga tinggal di 

masyarakat, korban kekerasan seksual lebih memilih untuk tidak 

membagikan ceritanya maupun melaporkannya pada pihak yang 

berwenang. Hal ini bisa ditimbulkan karena adanya persepsi atau 

terjadi mispersepsi pada korban, terlepas ada atau tidaknya 

konstribusi perempuan didalamnya (Pasalbessy, 2010, h.10). 

Menurut Santoso (2002, h. 32) citra korban kekerasan seksual 

seperti pemerkosaan disebabkan oleh provokasi dari korban sendiri 

yang menyebabkan dirinya mengalami perilaku menyimpang. Orang 

terdekat korban pun tidak berada disisi korban, dan malah 

menjauhinya. Dengan adanya kemungkinan ini banyak korban yang 

menyembunyikan peristiwa tersebut dari teman ataupun 

keluarganya. Media massa juga dapat memberitakan dengan persepsi 

di atas maupun jika terjadi mispersepsi, sehingga membuat pola 

berpikir masyarakat terpengaruh bahwa korban juga memiliki andil 

dalam peristiwa kekerasan seksual tersebut. Hal ini dapat dinamakan 

sebagai selective inattention yaitu pemilihan berita atau kasus pada 

masyarakat yang dapat dikonsumsi. Tidak jarang muncul persepsi di 

masyarakat akibat pemberitaan pada seorang wanita korban 

kekerasan seksual bahwa, dirinya sendiri yang menyebabkan 

kekerasan seksual itu terjadi. Akibat mempermalukan nama 

keluarga, malu dengan tetangga, merasa kotor, rendah diri dan 
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mendapat tanggapan yang salah di masyarakat, korban memilih 

untuk menutup kisahnya (Pasalbessy, 2010, h.10). 

Kekerasan seksual atau pelecehan yang dialami oleh korban 

dapat memberikan dampak fisik dan psikis yang sangat dalam pada 

dirinya. Hal ini dapat menjadi trauma yang membekas dan dapat 

mempengaruhi masa kanak-kanak, remaja dan masa dewasa pada 

diri wanita korban kekerasan seksual. Gangguan dan dampak yang 

dapat terjadi dalam diri korban akan berbeda dengan yang lainnya, 

sehingga ada korban dengan dampak psikis yang parah dan ada yang 

ringan. Dampak dari kekerasan tersebut bergantung dari seberapa 

berpengaruhnya pengalaman itu dalam diri korban (Sari, 2013, h 9).  

Salah satu korban kekerasan seksual yang mau membagikan 

kisahnya dengan peneliti, mengatakan bahwa telah mengalami 

pengalaman kekerasan seksual beberapa kali dalam hidupnya. 

Dirinya mudah merasa rendah diri dan „hina‟ di mata pria. Subjek 

atau yang bisa disebut dengan „F.O‟ sering merasa kaum lawan jenis 

memandang dirinya dengan pandangan wanita „jalang‟ atau 

„gampangan‟. Subjek merasa sulit tidur dan kecewa dengan dirinya 

saat setelah mengalami kejadian dan teringat kejadian tersebut. F.O 

berpikiran bahwa dirinya tidak dihargai dan berarti di mata lawan 

jenis, sehingga F.O sangat berhati-hati jika harus berurusan dengan 

pria 

Korban lain yang menceritakan kisahnya pada peneliti berkata 

setelah mengalami hal tersebut, subjek merasa sangat terkejut dan 

mempengaruhi dirinya. Saat ini subjek masih menjaga jarak jauh 



7 
 

 
 

saat berhubungan sosial dengan pria. Sulit bagi subjek atau J.A 

untuk berada disekitar banyak pria jika jumlahnya lebih dari 3-4, J.A 

akan memilih menghindar. J.A juga merasa tidak tenang dan tidak 

nyaman jika ia harus berada pada posisi tanpa sandaran karena 

merasa selalu was-was, bahkan saat sedang berada di rumah 

sendirian. Kesulitan J.A pun bertambah karena dirinya sulit 

membuka diri dengan orang di sekitarnya dan menjadi mudah 

negative thinking dengan pria mana saja. 

Dampak psikologis yang dirasakan kedua subjek setelah 

mengalami kekerasan seksual berbeda dengan satu dengan yang lain. 

Ada banyak dampak psikologis yang mungkin muncul dari diri 

seorang korban. Penyebab perbedaan dampak ini bisa disebabkan 

dengan adanya individual difference. Individual difference 

merupakan perbedaan individu antara satu dengan yang lainnya 

sehingga menjadi ciri khas seseorang. Menurut Hamalik (dalam Lin 

Aprilia & Sutaryadi, 2011, h.3 ) Faktor penyebabnya pun beragam 

seperti kecerdasan, bakat, keadaan jasmani, penyesuaian sosial dan 

emosional, dan latar belakang. Perbedaan dalam diri individu ini 

yang dapat menyebabkan bedanya pula dampak psikologis dari 

setiap korban kekerasan seksual. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Yembise (dalam Prabowo, 2017, h.1) menyatakan hal yang 

menjadikan prihatin adalah hingga saat ini banyak wanita korban 

kekerasan seksual yang mengalami trauma. Akan tetapi, pada 

faktanya setiap dua jam ada tiga wanita yang mengalami kekerasan 
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seksual di Indonesia menurut Komnas Perempuan (dalam Agmasari, 

S, 2016, h.1). Wanita adalah individu yang memainkan peran besar 

dalam mengajarkan penerus bangsa. Menjadi korban kekerasan 

seksual sendiri memungkinkan memiliki berbagai dampak dalam diri 

korban yang dapat mempengaruhinya seumur hidup dan juga 

individu lain di sekitarnya. Urgensi dari penelitian terhadap dampak 

psikologis pada wanita korban kekerasan seksual ini adalah bagi 

korban untuk dapat mengaktualkan talenta dan potensi yang dimiliki 

dengan maksimal dalam kehidupannya, tanpa terganggu oleh luka 

batin, stres, trauma dan ketakutan berkelanjutan akan peristiwa 

kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Dari latar belakang 

diatas, dampak psikologis apa saja yang dapat timbul dari peristiwa 

kekerasan seksual ? 

B. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin lebih 

mendalami dampak psikologis pada wanita dewasa awal korban 

kekerasan seksual. 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

referensi data di bidang psikologi sosial dan klinis, mengenai 

dampak psikologis pada wanita korban kekerasan seksual. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan informasi mengenai akibat psikologis, baik secara 
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langsung atau tidak langsung terhadap permasalahan pada wanita 

yang pernah mengalami tindakan kekerasan terutama kekerasan 

seksual, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan agar 

bisa meminimalisir dampak psikologis yang dapat terjadi dalam 

diri seorang wanita korban kekerasan seksual dan dapat 

melakukan tindak pencegahan untuk mencegah dampak 

psikologis yang dapat muncul. 


