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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Modernitas  dan  kemajuan pengetahuan  tidak  saja  membawa sisi  baik, 

dampak negatif yang ditimbulkan juga cukup besar pengaruhnya bagi kemanusiaan. 

Nashir (1999) mengemukakan bahwa dalam masyarakat modern terdapat kerusakan 

jalinan struktur perilaku manusia yang berlangsung pada level pribadi, norma, dan 

kebudayaan.  Pertama,  pada  level  pribadi  berkaitan  dengan  motif,  prestasi,  dan 

respon termasuk didalamnya konflik status dan peran. Kedua, berkenaan dengan 

norma,  terjadi  kerusakan  kaidah-kaidah  yang  menjadi  acuan  manusia  untuk 

berperilaku  (normless).  Ketiga,  pada  level  kebudayaan,  berkenaan  dengan 

pergeseran nilai dan pengetahuan masyarakat. Terjadi kesenjangan antara nilai dan 

pengetahuan material yang tumbuh pesat melampaui nilai-nilai spiritualitas.  

Lebih  jauh  lagi  modernisasi  telah  menyeret  manusia  menjadi  hamba-

hamba  materi,  bergelut  memenuhi  kebutuhan  dan  gaya  hidup  yang  tak  pernah 

tercukupi. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari (1996) menyebut krisis manusia modern 

dengan istilah “The Agony of Modernization”, azab sengsara karena modernisasi 

yang berupa ketegangan psiko-sosial di masyarakat, semisal; meningkatnya angka-

angka  kriminalitas  dengan  tindak  kekerasan,  perkosaan,  judi,  penyalahgunaan 

obat/narkotika/minuman keras, kenakalan remaja, promiskuisitas, prostitusi, bunuh 

diri,  gangguan jiwa  dan  lain  sebagainya.  Gejala  psikososial  di  atas  disebabkan 

karena  semakin  modern  suatu  masyarakat  semakin  bertambah  intensitas  dan 

eksistensitas dari berbagai disorganisasi dan disintegrasi sosial di masyarakat.
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Menurut  Frank  (dalam  Koeswara,  1987)  frustrasi  eksistensial  dan 

kehampaan  eksistensial  adalah  masalah  yang  umum  pada  masyarakat  modern, 

individu-individu masyarakat modern baik tua maupun muda dilanda oleh keraguan 

atas  makna  hidupnya  yang  mereka  jalani,  walaupun mereka  sibuk  bekerja  dan 

mencoba menjalani relasi dengan sesama hal ini tidak menemukan serta menolong 

mereka dari kekosongan batin, sebab dari pekerjaan dan dari relasi dengan sesama 

itu mereka tidak menemukan makna. 

Senada dengan pendapat di atas, Ma’arif (dalam Adi, 2002) menegaskan 

bahwa manusia modern tidak semakin bahagia, sumbernya adalah karena hilangnya 

arti dan makna hidup hakiki. Kegagalan pemenuhan makna hidup akan membuat 

orang tidak memiliki  rasa harga diri yang kokoh, juga membuatnya tidak tahan 

terhadap penderitaan. Penderitaan tidak hanya dalam arti kekurangan harta benda, 

terlebih lagi adalah penderitaan jiwa karena hidup tidak sejalan dengan harapannya. 

Perlu  disadari,  bahwa  kapanpun  seseorang  dapat  berhadapan  dengan 

situasi  negatif  yang  tak  terhindarkan,  baik  itu  menimpa  diri,  keluarga  dan 

lingkungannya,  sekalipun  usaha  pencegahan  telah  diupayakan  secara  optimal. 

Diantara situasi atau peristiwa itu adalah kegagalan, dihukum, dipecat, kebankrutan, 

kecelakaan,  bencana,  menderita  cacat,  mengidap  penyakit  terminal,  kematian 

orang-orang tercinta, perceraian,  menjadi korban perkosaan, kehamilan yang tak 

diinginkan, dan beraneka ragam musibah lainnya. 

Menjadi korban kriminalitas adalah satu dari sekian banyak situasi yang 

tidak diinginkan oleh siapapun. Namun apa hendak dikata, lemahnya kontrol sosial, 

budaya,  agama,  hukum  serta  ketidakadilan  sosial  meniscayakan  eksistensi 

kriminalitas  dalam masyarakat  kita.  Salah  satu  tindak  kriminal  yang  kerapkali 
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terjadi adalah pemerkosaan, karena nyaris setiap hari selalu dapat ditemui kasus 

tindak  perkosaan  yang  menimpa  perempuan.  Secara  statistical  di  Indonesia 

diperkirakan rata-rata setiap hari terjadi 5 sampai 6 perempuan diperkosa atau setiap 

4 jam minimal terjadi satu kasus perkosaan.  Di Jakarta, angka kasus perkosaan 

mengalami kenaikan. Bahkan kasus perkosaan terkorek 20,22 persen dari 89 kasus 

tahun 2002 menjadi 107 kasus pada tahun 2003 (Munir, 2003).

Sudah menjadi  kesepakatan umum bahwa korban perkosaan itu adalah 

wanita. Ia harus menanggung beban atas akibat tindakan perkosaan itu, baik beban 

secara fisik, psikologis serta beban sosial-psikologis. Dampak secara fisik meliputi 

sakit pada vagina, pendarahan, memar akibat pukulan atau benturan, pusing, mual, 

muntah, dan bekas gigitan. Kondisi psikologis yang dirasakan oleh korban, yaitu 

marah, lemas, pusing apabila teringat dengan peristiwa perkosaan, marah kepada 

pelaku, merasa bersalah, merasa tidak berharga, takut untuk berhubungan dengan 

laki-laki ataupun khawatir bahwa tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi 

korban. Pada tingkat tertentu korban merasa memiliki keinginan untuk bunuh diri. 

Hal ini berhubungan dengan perasaan tidak berharga yang dirasakan oleh korban 

(Ekandari dkk, 2001). 

Masyarakat juga memiliki peran di dalam menumbuhkan ketakutan yang 

dialami oleh korban sehubungan dengan adanya mitos-mitos mengenai perkosaan. 

Ketakutan yang dimiliki korban adalah bahwa peristiwa tersebut diketahui orang 

lain, korban tidak dapat meneruskan sekolah atau kuliahnya, terjadi kehamilan dan 

tidak ada laki-laki yang mau menerima keadaannya (Ekandari dkk, 2001). 

Perkosaan kadang dikatakan sebagai “kejahatan tanpa korban”. Kekerasan 

terhadap perempuan sering dilihat bukan kekerasan, malah yang terjadi sebaliknya, 
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sang  korban  kekerasan  justru  perlu  memperoleh  hukuman.  Dengan  sendirinya, 

perempuan juga belajar untuk merendahkan dirinya sendiri dengan menggunakan 

standar  luar  untuk  mengevaluasi  diri.  Maka  seorang  perempuan  yang  sudah 

terlanjur rusak “Hymen”nya  (tidak perawan) dapat merasa sangat buruk dan kotor 

serta menghancurkan semangat hidupnya (Poerwandari, 2002).

Menanggapi  hal  tersebut,  Prihartanti  (2004)  mengatakan bagi  sebagian 

individu, peristiwa-peristiwa hidup yang sering dirasakan sebagai peristiwa yang 

menekan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan emosional, seperti depresi atau 

kecemasan yang berlebihan, namun bagi sebagian individu yang lain bisa saja tidak 

terjadi  gangguan  psikologis  dan  justru  akan  mengalami  pertumbuhan  pribadi. 

Menurutnya pemahaman mengenai sifat kehidupan akan membawa seseorang pada 

pengembangan tujuan hidup yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan spiritual. 

Sejalan  dengan  hal  tersebut  Kurniadewi  (2001)  menyatakan  adanya  hubungan 

positif antara kesadaran beragama dengan kebermaknaan hidup seseorang. 

Banyak  pribadi  yang  berhasil  dengan  gemilang  mengatasi  kesulitan-

kesulitan dan perasaan-perasaan tak menyenangkan akibat penderitaannya. Mereka 

mampu mengubah kondisi  penghayatan  dirinya  dari  penghayatan  tak  bermakna 

(meaningless) menjadi bermakna (meaningful). Bahkan tak sedikit diantara mereka 

ada yang berhasil mencapai prestasi  tinggi,  bahkan mampu menemukan hikmah 

dari penderitaannya (meaning in suffering). Pengalaman mereka ini kiranya sangat 

berharga untuk dicatat dan diteliti guna memperoleh gambaran mengenai cara-cara 

mereka mengatasi penderitaan, dan bagaimana mereka menemukan makna hidup 

serta mengembangkan hidup secara bermakna.
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Berdasarkan uraian tersebut  maka dapat  diambil  suatu rumusan pokok 

yang hendak menjadi dasar penelitian ini yaitu bagaimana dinamika kebermaknaan 

hidup  pada  korban  perkosaan?.  Dengan  rumusan  masalah  tersebut  penulis 

mengajukan  penelitian  dengan  judul  “Kebermaknaan  Hidup  pada  Korban 

Perkosaan”.

B. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami 

dan mengkaji dinamika kebermaknaan hidup pada korban perkosaan.

C. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi  korban  perkosaan  dapat  menyadari  dan  menemukan  kembali  tujuan 

hidupnya  dan  bertanggung  jawab  dalam  mengisi  hidupnya  dengan  berbuat 

sesuatu  yang  bermanfaat  baik  bagi  diri  sendiri  maupun  bagi  orang  lain, 

sehingga mampu mengeliminir faktor-faktor penyebab terjadinya tingkah laku 

negatif, baik yang bersifat pendorong maupun peluang.

2. Bagi keluarga diharapkan dapat menunjukkan bentuk dukungan dan penerimaan 

yang tepat kepada perempuan korban perkosaan yang menjadi bagian keluarga 

mereka, sehingga dapat mendukung pembentukan diri yang positif pada korban.

3. Bagi kalangan pemerhati masalah perempuan untuk dapat lebih memahami dan 

mengambil tindakan-tindakan dalam memberikan bantuan yang tepat guna dan 

bermanfaat  bagi  pembentukan  kehidupan  korban  pasca  peristiwa  perkosaan 
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serta memperjuangkan hak agar para korban dapat menjalani kehidupan secara 

benar dan wajar.

4. Bagi aparat dan instansi penegak hukum yang berkepentingan dengan masalah 

perkosaan dan korban perkosaan untuk dapat memberikan tindakan yang benar 

dan adil,  serta  tidak menilai  buruk pada korban perkosaan dan memberikan 

perlakuan  yang  dapat  membantu  terselesaikannya  kasus  perkosaan  untuk 

membantu meneguhkan kembali kondisi korban.

5. Bagi ilmuwan psikologi, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

psikologi sosial dan klinis, khususnya berkaitan dengan kebermaknaan korban 

perkosaan.
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