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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perilaku seksual manusia semakin beragam dan unik, semisal 

ketertarikan seksual pada sesama jenis (homoseksual), perilaku mengintip orang lain, 

sadomasokisme, perkawinan sedarah, pemerkosaan dan pencabulan pada anak-anak, 

berhubungan seks dengan mayat atau benda mati, seseorang yang menunjukkan alat 

kelaminnya pada orang yang tidak dikenalnya dan dilakukan di tempat umum, dan 

berbagai macam perilaku seksual yang unik lainnya. Perilaku-perilaku tersebut pada 

kebanyakan orang, mungkin tidak terpikirkan untuk dilakukan karena merupakan hal 

yang aneh dan tidak biasa. 

Hal-hal yang bersifat seksualitas sejatinya merupakan sesuatu yang sangat 

privasi. Davidson et al. (2006) menjelaskan seksualitas merupakan salah satu ranah 

yang paling pribadi dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang 

adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau 

bahkan mengagetkan kita dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual 

yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan diri 

kita dan orang lain, seperti halnya beberapa contoh kasus-kasus yang telah 

dikemukakan di awal, fantasi dan hasrat tersebut dapat digolongkan abnormal.  

Berbicara tentang seksualitas tidak akan terlepas dari organ-organ seksual itu 

sendiri yaitu alat kelamin. Alat kelamin bagi individu adalah sesuatu yang sangat 

privasi, dan pada kebanyakan orang tidak akan diumbar begitu saja dan pada 

sembarang orang. Namun ternyata ada sebagian kecil orang yang mengumbarnya 

pada orang lain yang tidak dikenal untuk memperoleh kepuasan seksual. Mereka 

disebut sebagai ekshibisionis.  

Ekshibisionisme, sebuah kata yang mungkin masih kurang popular pada 

masyarakat awam. Ketika seseorang yang “beruntung” bertemu dengan seorang 

ekshibisionis, respon yang dimunculkan akan berbeda-beda antara orang yang satu 

dengan orang lainnya, ada yang akan bersikap biasa-biasa saja adapula yang kaget 

dan bergegas pergi, serta beberapa respon lainnya. 
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Ekshibisionis berasal dari kata exhibition yang artinya pameran, 

memamerkan, atau mempertontonkan. Ekshibisionis adalah dorongan fantasi seksual 

yang mendesak dan terus-menerus dengan memamerkan bagian genitalnya kepada 

orang lain. Dorongan tersebut bertujuan untuk menakuti, mengejutkan, atau untuk 

dikagumi. Ekshibisionis merupakan abnormalitas seksual dengan cara-cara abnormal 

(tidak dilakukan kebanyakan orang pada umumnya) dalam pemuasan dorongan 

seksualnya.  

Davidson & Neale (dalam Fausiah, 2008) menjelaskan bahwa ekshibisionis 

masuk dalam golongan gangguan seksual; parafilia. Parafilia berasal dari kata “para” 

yang berarti penyimpangan pada apa yang membuat orang tertarik “philia”. Mengacu 

pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek 

yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa. 

 Cara seorang ekshibisionis dalam mengekspresikan dirinya untuk 

memperoleh kepuasan seksual memang tergolong unik, dari beberapa kasus yang 

peneliti ketahui dari lapangan serta pernah dialami langsung, beberapa dari mereka 

(ekshibisionis) mengendarai sepeda ontel atau sepeda motor. Dari kejauhan, seorang 

ekshibisionis terlihat berhenti sejenak untuk membuka resleting, setelah itu 

mengendarai sepeda dengan pelan dan berhenti pada target dengan cara pura-pura 

menanyakan alamat suatu tempat. Pada saat target melihat dan merespon, pelaku 

ekshibisionis akan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut.  

Fenomena ekshibisionis merupakan suatu hal menarik yang masih perlu 

pengkajian yang lebih mendalam. Salah satu kasus ekshibisionis yang belum lama 

diberitakan melalui media cetak dan sedang menjalani proses pemeriksaan ialah 

kasus saudara SPR (36), aksi tersebut dilakukan di daerah pasar kunjang Kediri.   

KOMPAS.com —SPR (36), warga Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa 

Timur, ditangkap polisi setelah menghadang rombongan guru perempuan, Kamis 

(31/5/2012). Kasusnya berbuntut panjang karena dalam penghadangan itu, ia 

mempertontonkan organ kelaminnya sambil bermasturbasi. Peristiwa yang terjadi di 

jalan umum Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, ini bermula saat pelaku yang 

mengendarai sepeda motornya mencegat rombongan yang terdiri empat guru 

Madrasah Ibtidaiyah yang tengah lewat. (6/6/2012). 
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 Beberapa informasi terbaru yang peneliti ketahui, adapula modus lain yang 

digunakan oleh para ekshibisionis tersebut, yaitu dengan cara menetap pada suatu 

tempat yang telah menjadi wilayahnya sambil menunggu target yang akan menjadi 

korban mereka. Biasanya wilayah tersebut tergolong sepi namun pasti dilewati oleh 

para calon korban mereka. Berbeda dengan para ekshibisionis yang menggunakan 

kendaraan yang terkesan lebih aktif karena mereka menuju pada korbannya, 

sebaliknya ekshibisionis yang diam atau memiliki wilayah tertentu untuk beraksi 

cenderung terkesan pasif karena hanya menunggu korbannya lewat. Dari beberapa 

sumber bacaan juga ditemukan fakta bahwa mereka juga dapat melakukannya 

ditempat-tempat umum seperti angkutan umum, gedung bioskop, bahkan dari kaca 

hotel.  

Kebanyakan pelaku ekshibisionis adalah pria dan yang menjadi target mereka 

adalah anak-anak usia sekolah dan remaja. dalam literatur juga dijelaskan bahwa 

anak-anak dan remaja, serta wanita, paling sering menjadi target ekshibisionis. Laws 

et al. (2008) menyebutkan beberapa penelitian terkait hal tersebut, yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Riordan pada tahun 1999, dalam sampel non klinis pada 72 

wanita, ditemukan bahwa 49% merupakan korban dari ekshibisionis dan sekitar 57% 

berada di bawah usia 16 pada saat pertama bertemu dengan ekshibisionis, temuan ini 

serupa dengan survey sebelumnya. Pada sampel klinis dari ekshibisionis, Macdonal 

(1973) menemukan bahwa 20 % korbannya ada pada umur antara 5 dan 13 tahun, 

sementara Mohr et al. (1964) melaporkan bahwa 17 dari 55 subjek memamerkan 

hanya kepada anak dan 6 lainnya memamerkan pada remaja dan anak. 

Namun, tidak dijelaskan mengapa perilaku tersebut lebih banyak dilakukan 

oleh seorang ekshibisionis pada anak-anak, mungkin saja para ekshibisionis 

beranggapan bahwa anak atau remaja masih polos dan dapat memberikan reaksi yang 

mereka inginkan yaitu kaget, takut, serta reaksi-reaksi lainnya yang konon dapat 

memberikan  kepuasaan seksual pada pelaku.  

Dari keterangan diatas sangat jelas bahwa ekshibisionisme merupakan 

perilaku yang abnormal. King (2010) menjelaskan bahwa perilaku abnormal adalah 

perilaku yang menyimpang, maladaptive, atau menimbulkan distress pribadi pada 

waktu yang cukup lama. Hanya satu dari tiga kriteria yang disebutkan perlu untuk 
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dipenuhi untuk mengklasifikasikan perilaku sebagai abnormal, namun dua dari tiga 

kriteria mungkin muncul bersamaan.  

 King (2010) juga menjelaskan tentang tiga kriteria abnormal tersebut. 

pertama, perilaku abnormal bersifat menyimpang, satu cara untuk mendeskripsikan 

perilaku abnormal adalah perilaku itu atipikal (tidak seperti kebanyakan). Kedua 

perilaku bersifat maladaptive yaitu perilaku yang menganggu kemampuan seseorang 

untuk berfungsi dengan efektif di dunia. Ketiga perilaku abnormal melibatkan 

distress pribadi, dalam waktu yang cukup lama.   

Dari ketiga kriteria tersebut, perilaku ekshibisionis sendiri dapat memenuhi 

salah satu atau ketiga kriteria. Pertama terjadinya penyimpangan perilaku atau 

atipikal, karena orang yang normal tidak akan menggumbarkan alat kelaminnya pada 

orang lain apalagi orang yang tidak dikenal. Kedua perilaku bersikap maladaptive, 

dari beberapa penelitian dikemukakan bahwa kebanyakan dari pelaku ekshibisionis 

adalah pemalu, bisa jadi hal ini dikarenakan bahwa para ekshibisionis menyadari 

ketidaklaziman yang mereka lakukan. Ketiga, perilaku melibatkan distress pribadi. 

Para pelaku ekshibisionis memang susah dalam mengendalikan dorongan seksual 

mereka tapi mereka juga menyadari bahwa ada yang salah dengan perilaku mereka 

karena melanggar norma yang ada dimasyarakat, hal ini dapat menjadi salah satu 

penyebab distress pribadi. 

Sejumlah peneliti melihat ekshibisionisme sebagai cara tidak langsung untuk 

menunjukkan kekerasan pada wanita, mungkin karena memiliki persepsi yang salah 

tentang wanita pada masa lalu atau karena tidak dianggap serius oleh wanita (Geer, 

Heiman, & Leitenberg, 1984). Pria dengan gangguan ini cenderung pemalu, 

tergantung, serta kurang memiliki keterampilan sosial dan seksual, bahkan terhambat 

secara sosial (Dwyer, 1988), sejumlah orang meragukan maskulinitas mereka dan 

memiliki perasaan inferior. Rasa jijik atau ketakutan korban membangkitkan rasa 

menguasai situasi dan meningkatkan keterangsangan seksual mereka (Nevid et al., 

2005). 

Menurut Peneliti, perilaku ekshibisionis ini sendiri memang merupakan 

tindakan kekerasan dan akan terus meningkat jumlahnya jika tidak tertangani dengan 

baik. Apalagi yang menjadi target kebanyakan para wanita spesifik anak. Namun, 

tidak akan diketahui secara pasti bagaimana cara yang efektif untuk penanganan 
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permasalahan ini jika tidak dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

menunjang. 

Di belahan dunia bagian barat, mungkin penelitian terkait hal ini jauh lebih 

berkembang dan sering dilakukan sehingga dapat melakukan intervensi berupa 

terapi-terapi psikologis. Terapi tersebut pun mungkin dapat diterapkan di Indonesia, 

akan tetapi, bagi peneliti perbedaan budaya sedikit banyak akan mempengaruhi baik 

itu penyebab maupun terapi yang efektif bagi masalah ini. 

Hal terpenting yang harus diketahui ialah bagaimana perilaku ini terbentuk 

dan menjadi permanen pada individu tertentu. Beberapa literatur menyebutkan 

penyebab perilaku ini ialah adanya perasaan rendah diri dan ingin diakui 

kejantanannya oleh wanita, disebutkan pula bahwa peran ibu yang dominan menjadi 

salah satu faktor. Namun, apakah hanya sebatas itu saja, informasi lain terkait 

penyebab ekshibisionis akan berupaya untuk ditemukan melalui penelitian ini. 

Selain penyebab terbentuknya perilaku, di butuhkan pula gambaran kondisi 

psikologis (meliputi; kognitif, afektif dan konatif) seorang ekshibisionis. Ketiga 

komponen psikologis tersebut merupakan komponen yang saling terkait satu sama 

lain. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kondisi ketiga komponen 

psikologis pada seorang ekshibisionis tersebut, mengenai apa saja yang mereka 

pikirkan, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana mereka melakukannya karena 

apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang biasa sebab hal yang mereka 

tunjukkan merupakan sesuatu yang tidak ingin ditunjukkan seseorang pada 

kebanyakan orang lain (apalagi kepada orang tidak dikenal) dan idealnya memang 

tidak seharusnya ditunjukkan.    

Kasus ini merupakan kasus yang tergolong langka karena sepengetahuan 

peneliti di Indonesia sendiri belum menemukan penelitian terkait kasus ini meskipun 

memang tidak menutup kemungkinan telah dilakukan penelitian terkait hal ini. 

Kurangnya informasi yang peneliti dapatkan membuat kasus ini menjadi semakin 

menarik bagi peneliti untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari seorang 

ekshibisionis dan tentunya informasi-informasi tambahan dari pihak lain untuk 

memperjelas dan melengkapi data-data yang peneliti butuhkan. Hal tersebut 

merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul EKSHIBISIONIS 

(berkaitan mengenai mengapa seseorang menjadi ekshibisionis dan bagaimana 

kondisi psikologisnya). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa seseorang menjadi ekshibisionis? 

2. Bagaimana kondisi psikologis dari seorang ekshibisionis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa 

seseorang menjadi ekshibisionis dan bagaimana kondisi psikologis seorang 

ekshibisionis tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi-informasi 

yang dapat menambah pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu kasus 

ekshibisionis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


