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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini banyak dibicarakan baik 

dalam media cetak, media elektronik, maupun dalam seminar. Seolah-olah 

masyarakat dikejutkan dengan kondisi bahwa begitu banyak kekerasan terhadap 

perempuan yang selama ini belum atau tidak terungkap, karena dianggap sebagai 

masalah domestik dalam rumah tangga atau dinilai akan membuka aib sendiri. 

Realitas tersebut sangat memprihatinkan karena seringkali pelaku kekerasan 

adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati dan dicintai, serta terjadi di wilayah 

yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya yaitu keluarga. 

Nurhayati (2003) menyebutkan menurut catatan bank dunia bentuk kekerasan 

yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri atau yang lebih tepat 

kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya. Kekerasan terhadap 

perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya tersebut dikenal dengan istilah 

“kekerasan dalam rumah tangga” (Johnson dan Sacco, dalam  Haryanti, 2005). 

 Bentuknya dapat  berupa antara lain: kekerasan terhadap fisik misalnya 

suami menampar, memukul, menendang, menyudut dengan rokok, atau melukai 

istri. Bentuk lainnya yaitu : kekerasan terhadap perasaan misalnya suami 

meremehkan, menghina, memaki-maki istrinya atau berselingkuh. Kekerasan  

dalam bentuk ekonomi misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa 

atau melarang istri bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekerasan dalam 



 2

bentuk seksual misalnya suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual 

pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid atau sebab lain. Suami tidak 

memenuhi kebutuhan seksual istri, memaksa istri melacur atau berhubungan 

seksual dengan orang lain (Hayati, 1999). 

Secara fisik korban atau istri dapat menderita memar, patah tulang , 

terkilir, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit 

penyakit menular seksual bahkan kematian (Hayati, 1999). Dampak yang akan 

sangat membekas adalah dampak terhadap jiwa atau psikologis istri. Berbagai 

pengalaman kekerasan yang diterima akan membuat istri depresi, mengalami 

kecemasan, ketakutan, trauma dan gangguan sejenis lainnya. Kesemuanya dapat 

mempengaruhi dan membentuk kepribadian dan perilaku yang negatif. Istri akan 

dihinggapi rasa malu, tidak percaya diri, bersalah, dan lain sebagainya yang dapat 

melemahkan harga diri istri. Jika hal ini terus dibiarkan akan semakin parah dan 

dapat menyebabkan istri menutup diri atau mengalami hambatan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Luhulima, 2000). 

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola 

relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). 

Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap 

istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimiliki 

sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh 

perangkat Undang-Undang Negara atau oleh persepsi-persepsi sosial dalam 

bentuk superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu 

(Ridwan,2006). 
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Kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh siapapun tanpa 

membedakan tinggi rendahnya status sosial istri maupun suami. Hasil penelitian 

Rifka Annisa Women’s crissis center tentang kekerasan dalam rumah tangga di 

Yogyakarta terhadap 262 responden (istri) menunjukan bahwa 48% mengalami 

kekerasan verbal, dan 23% mengalami kekerasan fisik. Tingkat pendidikan dan 

pekerjaan suami (dalam hal ini pelaku) sangat menyebar, dari SD sampai S2 dan 

pekerjaannya mulai dari buruh, PNS, pegawai BUMN, ABRI, dan wiraswasta. 

Istri yang bekerja maupun tidak bekerja mengalami kekerasan termasuk istri yang 

penghasilannya lebih besar daripada suami (Hasbianto, 1995).  

Data lain yang dikumpulkan oleh LSM Women’s  Crissis Center  (WCC) 

menyebutkan bahwa di Jakarta (1997-2002) telah diterima pengaduan sebanyak 

879 kasus KDRT yang pelakunya adalah suami korban mencapai 74%. Selain itu 

data dari Rifka Annisa di yogyakarta sejak tahun 1994-2000 menerima pengaduan 

sebanyak 994 kasus KDRT (suami terhadap istri). Kemudian data dari KOMNAS 

anti kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2003 terjadi 5934 kasus kekerasan 

terhadap perempuan. Sebanyak 2703 diantaranya kasus KDRT, dengan korban 

terbanyak 75% adalah istri. Jumlah tersebut masih merupakan fenomena puncak 

gunung es karena banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak di 

laporkan (Mufidah, 2004). 

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat di sorot baik 

dalam media cetak maupun media elektronik antara lain: penderitaan Siti 

Nurjasila (Lissa) yang wajahnya hancur karena disiram air keras yang diduga 

dilakukan oleh suaminya sendiri dan kejadian itu baru terungkap 3 tahun 
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kemudian saat Lisa menjalani operasi Face off (operasi plastik rekonstruksi wajah 

total). Kejadian serupa juga terjadi di Lombok seorang suami yang notabene 

adalah anggota DPRD memaksa istrinya untuk memotong jari tangannya kalau 

tidak mau diancam akan disiram air keras (www. Pikiran Rakyat.com, 2006).  

Kasus di atas hanya merupakan sebagian contoh kasus yang terungkap 

dipermukaan, di Indonesia meskipun telah ada Undang-undang yang khusus 

mengatur kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No. 23 Th. 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat lebih banyak diam 

terhadap masalah tersebut. Menurut Ridwan (2006), kekerasan dalam rumah 

tangga dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab. Pertama, 

kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga 

yang dipahami sebagai urusan yang dianggap privasi, dimana orang lain tidak 

boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban adalah pihak yang 

secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara 

ekonomi. Dalam posisi ini korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam 

atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka 

kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. 

Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-

hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan 

yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin 

dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang 

mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan 

melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru dipersalahkan. 
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Dalam konstruksi masyarakat Indonesia untuk membuka masalah 

kekerasan dalam rumah tangga dampaknya secara langsung atau tidak langsung 

juga dirasakan oleh istri. Sanksi moral akan lebih dominan dalam penyelesaian 

kasus ini, baik terhadap pelaku maupun korban. Keikutsertaan korban untuk 

mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sering kali dijadikan alasan 

oleh masyarakat untuk manyalahkan keduanya. Kenyataan seperti inilah yang 

kemungkinan besar menyebabkan keengganan perempuan atau istri melaporkan, 

membuka diri dan mencari pemecahan masalah pada orang lain (Hayati, 2000). 

Selain hal itu masyarakat Indonesia masih memegang kuat kultur yang 

menomorsatukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Akhirnya banyak 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yamg menyerah pada keadaan, 

memendam sendiri penderitaanya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati 

atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik, tanpa disadari solusi semacam ini 

telah menyebabkan dampak negatif bagi perempuan, anak-anak, serta nilai-nilai 

dalam  masyarakat tentang relasi laki-laki, perempuan dalam keluarga (Hayati, 

1999). 

Hal ini yang menyebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga cukup 

pelik dalam penanganannya terutama jika dilihat dari karakteristik kekerasan 

dalam rumah tangga yaitu adanya siklus. Suami istri yang terlibat dalam tindak 

kekerasan menganggap bahwa tindak KDRT merupakan hal yang biasa dan wajar 

terjadi di setiap keluarga. Jika terjadi kekerasan atau konflik, mereka masih 

mempunyai cinta dan harapan bahwa kekerasan akan reda. Dari perasaan cinta 

dan dilandasi harapan hubungan yang akan lebih baik ini, pihak korban 
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memaafkan kesalahan pelaku, maka akan muncul hubungan baru lagi sebagai 

bulan madu pasca konflik. Kemudian lahir konflik baru dan terus akan sama pola 

dan caranya secara berulang-ulang (Hayati, 2000). 

Kekerasan terhadap istri terbukti secara langsung maupun tidak langsug 

menimbulkan akibat buruk (Unger & Crawford, 1992). LSM women’s crissis 

center mencatat dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan 

perempuan yang mengalaminya . Akibat dari perbuatan kekerasan ini dapat terkait 

langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban misalnya 

: penganiayaan secara fisik berakibat cidera fisik, luka memar, luka robek, patah 

tulang, dsb. Data yang dimiliki Mitra Perempuan dalam penelitiannya terhadap 

165 kasus KDRT (2002), memperlihatkan bahwa kasus terbanyak berdampak 

pada gangguan kesakitan jiwa (73,94%) termasuk kecemasan, rasa rendah diri, 

fobia, depresi, kemudian gangguan kesakitan non reproduksi (50,30%) termasuk 

cidera, gangguan fungsional, keluhan fisik dan cacat permanen, lalu gangguan 

kesehatan reproduksi (4,85%) termasuk kehamilan tak diinginkan, penyakit 

menular seksual, serta abortus (Kalibonso, 2002). Ciciek (2005) menyatakan 

penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri 

saja, tetapi menimpa anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan 

secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan 

yang dialami ibunya. 

Melihat kenyataan begitu memprihatinkannya dampak kekerasan dalam 

rumah tangga sudah sepantasnya menjadi kepedulian dan tanggungjawab bersama 

masyarakat juga aparatur negara, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah 
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masalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap manusia. Perlu 

dikembangkan model-model pelayanan terpadu yang mudah diakses korban untuk 

membantu proses pemulihannya seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum 

baik yang disediakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Women’s Crisis 

Center) maupun instansi pemerintah dan swasta (kepolisian,rumah sakit dan 

PEMDA). 

Walaupun dampak negatif lebih banyak terjadi dalam kasus KDRT, 

namun kebanyakan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

cenderung memilih bertahan dalam situasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Puslitkes Atmajaya dengan Rifka Annisa (Hayati, 1999), tampak 

bahwa 76% dari 125 korban yang berkonsultasi ke RAWCC memilih kembali 

kepada suami. Sebagaimana kasus yang dialami Ny L (34) seorang ibu rumah 

tangga yang memutuskan untuk mempertahankan perkawinannya demi anak-

anaknya, lalu Ny K (29) seorang istri yang mengurungkan niatnya untuk bercerai 

dari suaminya yang sering melakukan kekerasan karena dicegah oleh ibunya 

dengan alasan malu jika sampai ada perceraian di keluarga, dan kasus yang 

dialami Ny Y (29) yang tetap mempertahankan rumah tangganya karena 

ketergantungan ekonomi pada suami (Kompas, 19 November 2006). 

Bukan tidak mungkin sikap yang diambil oleh istri menimbulkan tekanan 

bagi diri istri, yaitu berusaha untuk mempertahankan keharmonisan keluarga 

namun disisi lain ia juga harus terus mencoba bertahan dalam situasi yang penuh 

kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh 

pasangan intimnya sendiri. 
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Berlangsungnya kekerasan yang menimpa secara berulang-ulang 

merupakan situasi yang menekan dan menyakitkan. Tentunya setiap perempuan 

memiliki cara masing-masing untuk menghadapi dan mengurangi tekanan berupa 

kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Lazarus (Rohmah dan Sugiyanto, 2003) 

menyatakan usaha untuk menghadapi tekanan, juga usaha untuk mengatasi 

kondisi yang menyakitkan atau mengancam tersebut dikenal dengan istilah 

coping, yang selanjutnya disebut dengan strategi menghadapi masalah (SMM). 

Strategi menghadapi masalah merupakan kecenderungan bentuk tingkah laku 

individu untuk melindungi diri dari tekanan-tekanan psikologis yang ditimbulkan 

oleh problematika sosial (Folkman, dalam Smet 1994). 

Menurut Lazarus & Folkman (dalam Smet, 1984) membedakan SMM 

menjadi 2 macam. Pertama, disebut dengan strategi menghadapi masalah yang 

berorientasi pada masalah (SMM-M), merupakan usaha individu untuk 

mengurangi atau menghilangkan stres yang dirasakannya dengan cara 

menghadapi masalah yang menjadi penyebab timbulnya stres  secara langsung. 

Usaha yang dilakukan oleh individu lebih banyak diarahkan kepada bentuk-

bentuk usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedua, disebut dengan 

strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi (SMM-E), merupakan 

usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi atau menghilangkan stres 

yang dirasakannya tidak menghadapi masalahnya secara langsung, tetapi lebih 

diarahkan untuk menghadapi tekanan-tekanan emosi dan untuk mempertahankan 

keseimbangan afeksinya. 
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Setelah wanita korban kekerasan dalam rumah tangga berhasil melewati 

hari demi hari dengan penderitaan yang diakibatkan oleh kekerasan yang 

dilakukan oleh pasangan intimnya (suami) hingga mencoba terus 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya menunjukan bahwa mereka telah 

mampu mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan perkawinannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini berupaya mengkaji strategi 

menghadapi masalah yang dilakukan wanita korban kekerasan dalam rumah 

tangga agar tetap mampu bertahan dalam melewati kehidupan yang penuh 

ancaman. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memahami 

strategi koping yang dilakukan wanita-wanita Jawa yang pernah mengalami 

situasi kekerasan dalam rumah tangga. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada subjek 

penelitian serta individu lain yan mempunyai karakteristik yang hampir mirip 

dengan subjek penelitian mengenai bagaimana strategi yang dilakukan untuk 

mengatasi situasi yang penuh kekerasan dalam rumah tangga. 

 Bagi masyarakat diharapkan dapat menyikapi adanya fenomena 

kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan 

membantu mencarikan solusi dan dukungan bagi wanita yang mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga. 




