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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa tahun terakhir Bangsa Indonesia banyak menghadapi 

masalah kekerasan, baik yang bersifat masal maupun yang dilakukan secara 

individual. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih 

rentan untuk menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan 

bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan 

terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan 

seksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Hayati (2000) yang mengatakan bahwa 

kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-

verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang 

atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, 

emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.  

Kekerasan terhadap perempuan antara lain kekerasan fisik, kekerasan 

perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Kekerasan 

seksual menjadi sorotan tersendiri karena kekerasan seksual merupakan suatu 

tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela, dan melanggar norma dimana 

yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah 

umur. Hal tersebut sangat merugikan kaum perempuan dimana harga diri dan 

kehormatan menjadi taruhan. Pada kasus kekerasan seksual, setiap orang dapat 

menjadi pelaku kekerasan seksual tanpa mengenal usia, status, pangkat, 
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pendidikan, dan jabatan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Abar & 

Subardjono (1998), yang menunjukkan bahwa berdasarkan data usia pelaku tindak 

kejahatan kekerasan seksual, dapat dikatakan bahwa pelaku kekerasan seksual 

sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Selama individu masih memiliki 

kemampuan seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin 

untuk dapat melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual. 

Di Amerika Serikat, hampir 5,3 juta wanita usia 18 tahun dan lebih 

mengalami kekerasan fisik dan kira-kira 1,5 juta wanita diperkosa atau serangan 

seksual setiap tahun. Pada kebanyakan kasus, kekerasan yang terjadi pada wanita 

dilakukan oleh seorang patner atau pasangan, suami atau seorang yang dikenal 

oleh korban (Nosek, Margaret, and Howland, Carol, 1998). 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memaparkan 

terjadinya kenaikan angka kekerasan cukup signifikan terhadap perempuan. Pada 

tahun 2008, kasus kekerasan mengalami kenaikan sebesar 263 persen dari 54.425 

kasus dan menjadi 143.586 kasus pada tahun 2009. Hal ini disampaikan Arimbi 

Heroepoetri, Ketua Subkomisi Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah, jumlah korban kekerasan 

terbanyak berasal dari Jawa 123.774 kasus, diikuti Sumatera 8.987 kasus, 

Kalimantan 4.632 kasus, dan Sulawesi 2.301 kasus (Koran Tempo, 08 Mei 2010). 

Di Jawa Tengah, secara kuantitas kekerasan terhadap perempuan 

mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Hasil monitoring Legal Resource Center 

untuk Keadilan Jender dan Hak Azasi Manusia (LRC KJHAM) Jateng, data tahun 

2009 meningkat sebesar 37,7 persen dibandingkan data tahun 2008. Sebagaimana 
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yang diungkapkan direktur LRC KJHAM Evarisan dalam rilisnya Minggu (7/3), 

pada tahun 2008 telah terdapat 383 kasus, sementara di tahun 2009 terdapat 614 

kasus dengan jumlah korban 1.091 perempuan (November 2008-Oktober 2009). 

Sedangkan sepanjang November 2009 hingga Februari 2010 terdapat 136 kasus 

kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 211 orang. Rilis tersebut 

disampaikan berkait peringatan Hari Perempuan Internasional (Suara Merdeka, 07 

Maret 2010). 

Yayasan Kakak Solo mencatatkan, terdapat 28 kasus pada September 2008 

hingga Desember 2009 dan 30 kasus pada Januari 2010 hingga Desember 2010. 

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual pada 

remaja yang ditangani Yayasan Kakak. Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk 

Konsumen Anak) merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang 

yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan 

konsumen. Yayasan Kakak juga melakukan pendampingan terhadap korban 

perkosaan, karena dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa korban perkosaan 

adalah beresiko terhadap prostitusi. Beberapa hal diantaranya adalah karena 

mereka merasa sudah terlanjur tidak perawan lagi, merasa bahwa dirinya tidak 

suci, sehingga menjadikan mereka terjun ke dunia prostitusi. 

Lembaga lain yang bergerak di bidang perempuan adalah Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” (Barehsos) yang bergerak di bawah naungan 

Pemerintah Negara. Kedua lembaga tersebut bergerak dalam bidang perlindungan 

terhadap perempuan dengan visi dan misi yang berbeda. Kerjasama lembaga 

tersebut terjalin melalui pemberian fasilitas tempat rehabilitasi oleh Barehsos dan 

pemberian materi dan pendampingan tambahan oleh Yayasan Kakak bagi 
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perempuan (terutama anak dan remaja).yang mengalami tindak eksploitasi seksual 

dan kekerasan. 

Data yang tersaji pada beberapa lembaga tersebut merupakan data dari 

hasil penelitian maupun dari korban yang melaporkan kejadian yang mereka 

alami. Asumsi yang muncul dari data yang tersaji adalah bahwa remaja wanita 

dengan usia sebelum 18 tahun lebih rentan mengalami kekerasan seksual dan 

membuktikan bahwa data yang ada merupakan fenomena gunung es. Pernyataan 

tersebut memiliki arti bahwa data yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian 

kecil dari kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa, kekerasan terhadap 

perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu 

sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikologis. 

Remaja akan tumbuh dengan perspektifnya sendiri serta akan mengalami 

dinamika psikologis yang tidak teratur yang akan berdampak pula pada 

penerimaan dirinya. Dampak fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) 

kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) 

korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan 

tidak dikehendaki. Sementara itu, korban kekerasan seksual berpotensi untuk 

mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa kekerasan seksual tersebut 

merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan 

dapat dialami pada saat kekerasan seksual maupun sesudahnya. Goncangan 

kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik (Taslim, dalam Sulistyaningsih, 

2002). Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka 
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pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi 

setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis (Hayati, 2000). 

Linda E. Ledray (Sulistyaningsih, 2002) melakukan penelitian mengenai 

gambaran penderitaan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil data perempuan korban 

kekerasan seksual di Amerika, yang diteliti 2-3 jam setelah kekerasan seksual. 

Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa 96% mengalami pusing dan 68% 

mengalami kekejangan otot yang hebat. Sementara pada periode post-rape yang 

dialami adalah 96% kecemasan, 96% rasa lelah secara psikologis, 88% 

kegelisahan tak henti, 88% terancam, dan 80% merasa diteror oleh keadaan. 

Korban kekerasan seksual memiliki kemungkinan mengalami stres paska 

kekerasan seksual yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung 

terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi adalah reaksi paska 

kekerasan seksual seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, 

marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu 

yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki 

rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, 

dan juga reaksi somatis seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Stres 

jangka panjang yang berlangsung lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah 

PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder (Rifka Annisa dalam Prasetyo, 1997). 

Trauma fisik (termasuk genitalia) yang dialami korban-korban kekerasan 

seksual bervariasi, mulai dari luka memar sampai kematian. Pada tahun 1985, 

Hoelzerdan Tintinalli telah melaporkan bahwa cedera fisik yang paling sering 
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terjadi adalah pada bagian kepala, wajah, dan leher. Hampir setengah dari 

populasi wanita yang mengalami kekerasan seksual menderita luka-luka ringan 

seperti luka gigitan, cakaran, luka lecet, luka memar, dan luka terbuka (Block dan 

Skogan, 1986). Sedangkan populasi sisanya yaitu ± 12% yang menderita luka-

luka dan dirawat di luar rumah sakit, membutuhkan perhatian dari segi medis 

(Everett dan Jimerson, 1977), hal tersebut termasuk pada kasus patah tulang, gigi 

patah, dan luka-luka yang memerlukan tindakan penjahitan. Sebagian tambahan, 

sekitar 2% sampai dengan 5% dari populasi tersebut membutuhkan perawatan di 

rumah sakit dan atau pembedahan (Block dan Skogan, 1986). Angka mortalitas 

yang berkaitan dengan kekerasan seksual diperkirakan berkisar antara 0,1% 

sampai dengan 0,2% (Browne, 1993) (Sage Publication). 

Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual begitu besar, tidak 

hanya dampak fisik tapi juga psikologis. Untuk bisa menyembuhkan trauma 

psikologis yang dialami, salah satu cara adalah dengan menerima kenyataan 

bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual. Bagi korban kekerasan 

seksual, menerima adalah kata yang mudah diucapkan namun sangat sulit untuk 

dilakukan karena butuh proses yang mendalam. Namun jika seseorang mampu 

melalui tahapan proses penerimaan diri dengan baik, maka penerimaan diri 

tersebut dapat menjadi energi yang sangat dahsyat untuk menggapai impian. 

Sebaliknya jika seorang individu belum melalui tahapan penerimaan diri yang 

baik terhadap kondisi dirinya, maka kesedihan, rasa marah, keterpurukan dan 

kondisi lain yg muncul karena menjadi korban kekerasan seksual dapat menjadi 

belenggu kehidupan dirinya. Hal ini senada dengan pendapat Sartain (dalam 
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Rahayu, 2009) yang mendefinisikan penerimaan diri sebagai kesadaran seseorang 

untuk menerima dirinya sebagaimana adanya dan memahami dirinya seperti apa 

adanya. Individu yang memiliki penerimaan diri berarti telah menjalani proses 

yang menghantarkan dirinya pada pengetahuan dan pemahaman tentang dirinya 

sehingga dapat menerima dirinya secara utuh dan bahagia. 

Penerimaan berarti mulai memahami bahwa jika seseorang dapat 

mencintai diri sendiri berarti juga dapat mencintai orang lain. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hurlock (1996) yang menganggap bahwa karena individu 

memahami perilakunya maka ia akan menyukai dirinya dan merasa orang lain 

juga akan menyukai dirinya dengan kualitas yang sama yang ada pada dirinya. 

Individu tersebut akan menerima dirinya, menyenangi dirinya dan puas akan 

dirinya sehingga ia menganggap dirinya berharga, individu akan menerima 

dirinya secara akurat dan realistis, dan tidak akan memusuhi dirinya dan juga 

orang lain. 

Penerimaan diri merupakan salah satu ciri sehatnya mental seseorang. 

Manusia yang memiliki mental yang sehat akan merespon berbagai peristiwa 

hidup yang menyenangkan maupun menyedihkan dengan bijaksana. Mental yang 

sehat dicapai bila individu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana individu 

itu hidup. Kemampuan untuk menyesuaikan diri akan membawa individu pada 

kenikmatan hidup dan terhindar dari kecemasan, kegelisahan, dan ketidakpuasan. 

Selain itu individu memiliki semangat dan kebahagiaan dalam hidupnya. Agar 

dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri, manusia harus lebih dulu mengenal 
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diri sendiri dan menerima dirinya sebagaimana adanya, lalu bertindak sesuai 

dengan kelebihan dan kekurangan. 

Bagi remaja yang mengalami kekerasan seksual, proses mengenali diri 

sendiri bukanlah suatu proses sederhana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Schultz (1991), bahwa proses mengenal diri sendiri meliputi mengenal elemen 

manusia secara komprehensif, bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat fisik 

pada manusia namun juga meliputi hal-hal yang bersifat mental. Pengenalan diri 

yang memadai menuntut pemahaman tentang hubungan atau perbedaan antara 

gambaran tentang diri yang dimiliki seseorang dengan dirinya menurut keadaan 

yang sesungguhnya dan hubungan antara apa yang dipikirkan seseorang tentang 

dirinya dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. 

Menurut Havighurst (Monks, 2004) remaja memiliki tugas-tugas 

pekembangan yang seharusnya dicapai pada usia 12-18 tahun. Tugas 

perkembangan itu yaitu perkembangan aspek fisik biologis (pertambahan tinggi 

dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, kematangan organ seksual dan 

fungsi psikologi), menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan 

masyarakat sendiri, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang 

dewasa yang lain, mendapatkan pasangan hidup sendiri, merealisasi suatu 

identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda 

sendiri. Bagi remaja korban kekerasan seksual, gambaran tentang diri yang tidak 

suci lagi, terhina, dan perasaan trauma sangat mungkin menimbulkan konflik 

batin tersendiri. Sehingga tugas perkembangan yang seharusnya tidak dapat 

tercapai dengan maksimal karena pernah mengalami kekerasan seksual. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat 

rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah penerimaan diri pada remaja korban 

kekerasan seksual?”. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Penerimaan diri pada remaja korban kekerasan seksual”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika penerimaan 

diri korban kekerasan seksual. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Diharapkan dapat menambah data empiris bagi para ilmuwan Psikologi 

khususnya dalam bidang Psikologi Perkembangan dan Klinis. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat memberikan masukan kepada orang tua, keluarga dan masyarakat 

agar dapat memperlakukan korban kekerasan seksual dengan tepat, 

sehingga akan membantu pemulihan kondisi korban dalam menerima 

keadaan dirinya. 

b. Dapat memberikan gambaran tentang dinamika penerimaan diri pada 

korban kekerasan seksual untuk korban maupun keluarga korban 

kekerasan seksual serta dukungan bagi korban kekerasan seksual untuk 

bisa bangkit dengan penerimaan diri yang baik. 


