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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persoalan yang terjadi 
„‟
mengenai perempuan korban kekerasan dalam 

rumah tangga telah menjadi hal yang sering di bicarakan. Mulai dari 

kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, jenis-jenis kekerasan ini 

memiliki dampak tersendiri bagi para korban. Seperti kekerasan fisik atau 

non verbal abuse, yaitu kekerasan yang menimbulkan bekas luka yang dapat 

dilihat jelas oleh mata dan berdampak luka-luka di badan, memar, sehingga 

menyebabkan cacat permanen atau non permanen. Keadaan yang sudah 

menjadi seperti ini akan mengakibatkan rasa tidak nyaman pada korban. 

Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menimbulkan luka yang tak 

terlihat dan menimbulkan korban menjadi tidak berdaya dan hilangnya rasa 

percaya diri, karena kekerasaan ini biasanya dilakukan dengan cara makian 

atau hinaan. Jenis dari kekerasan psikis ini adalah verbal abuse yaitu 

seseorang atau pelaku yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan 

kata-kata yang merendahkan korban dan membawa efek pada kekerasan. 

Korban dari verbal abuse ini memberikan efek tertekan, tidak percaya diri, 

trauma, setres, dan juga rasa dendam dan benci untuk pelaku. Dampak lain 

dari verbal abuse ini adalah blaming, yaitu pihak yang sering di salahkan 

atau saling menyalahkan. Contoh seperti kasus rumah tangga yang sudah 

bertahun-tahun namun belum juga memiliki anak. Dan pihak laki-laki 

menyalahkan pihak perempuan, yang dihina tidak bisa memberikan 
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keturunan dan hinaan lain yang menyakiti pihak perempuan. Padahal yang 

menyebabkan perempuan tersebut belum hamil bukan hanya dari 

perempuannya saja akan tetapi juga bisa jadi dari pihak laki-laki yang 

bermasalah dengan organ reproduksinya. Dari sinilah timbulnya blaming, 

atau pihak yang saling menyalahkan. Namun pada kenyataannya rata-rata 

pelaku verbal abuse ini tidak sadar bahwa kata-kata yang di lontarkan akan 

sangat menyakiti hati korban. Karena biasanya pelaku merasa bahwa yang 

dilontarkan adalah fakta dan tidak memikirkan dampak dari perbuatannya. 

Kekerasan seksual yaitu kekerasan dari segi pemaksaan hubungan 

seksual, tidak peduli korban sedang sakit atau menstruasi. Dengan adanya 

pemaksaan hubungan seksual ini mengakibatkan kehamilan yang tidak 

dikendaki. Dan mengakibatkan setres pada korban. Jika terjadi seperti ini 

maka akan berpengaruh pada kandungannya. Biasanya apabila korban tidak 

menuruti kemauan pelaku untuk memenuhi hasratnya maka akan 

mengakibatkan pada kekerasan secara fisik. 

Jenis kekerasan terakhir adalah penelantaran. Banyaknya kasus 

mengenai perceraian salah satu sebabnya adalah penelantaran. Penelantaran 

merupakan  orang yang tidak bertanggung jawab dengan keadaan 

keluarganya sendiri. Contoh dari penelantaran ini adalah suami sebagai 

kepala keluarga yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, dan 

hanya digunakan untuk keperluan diri sendiri. Terdapat juga membiarkan 

atau memaksa istri untuk bekerja tanpa memperdulikan keadaan istri sedang 

sakit atau tidak, dan hasil dari kerja istri tersebut dikuasai oleh suami. 

Perselingkuhan juga mengakibatkan pada penelantaran. Karena hanya fokus 
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dengan selingkuhannya dan uang selalu diberikan ke selingkuhannya, 

sehingga anak dan istri menjadi tidak terurus. Kasus ini juga termasuk 

penelantaran. Itulah penjabaran mengenai jenis-jenis kekerasan. 

Kekerasan ini pastinya terdapat problem-problem yang di alami oleh 

korban. Seperti kurangnya percaya diri, trauma berkepanjangan, stress, 

hingga rasa dendam dan benci terhadap pelaku. Hal tersebut termasuk dalam 

dampak dari kekerasan secara psikis dan yang paling sulit untuk kembali 

pulih, karena telah terpengaruhi oleh beban pikiran dan rasa takut yang 

mendalam. Hal ini timbullah problem-problem yang dirasakan oleh korban, 

seperti sulit untuk melakukan interaksi dengan orang lain serta menjadi sulit 

untuk beraktivitas serta mendapatka pengucilan dari orang lain. Pengucilan 

tersebut dikarenakan orang-orang memandang korban kekerasan adalah 

orang yang bermasalah, untuk mengurangi pengucilan tersebut korban 

biasanya menyembunyikan keadaan yang sebenarnya karena memiliki rasa 

malu dengan kasus kekerasan  yang menimpanya dengan keadaan psikis 

yang hancur serta luka pada fisik yang apabila menerima kekerasan secara 

fisik. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang telah disebutkan diatas, jelas 

bahwa mereka yang lemah akan selalu menjadi korban kekerasan oleh pihak 

yang lebih kuat. Dan dalam beberapa masalah dalam rumah tangga tersebut 

ada yang dapat diselesaikan secara individu antar keluarga, dan ada pula 

beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, sehingga 

harus melibatkan pihak ketiga dalam menangani permasalahan yang ada 

dalam sebuah keluarga. Yang dimaksud dari pihak ketiga ini adalah ahli 
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dalam akademis maupun non akademis, klinis atau non klinis, konselor 

yang semuanya itu tergantung dari jenis permasalahan yang ada dalam 

keluarga. Hal ini sama halnya dengan layanan yang di sediakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang, yaitu layanan konseling 

bagi korban KDRT di unit pelaksanaan teknis yaitu Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang. 

Indonesia sendiri angka kekerasan terhadap perempuan masih 

tergolong sangat tinggi. Bahkan tiap tahun dari tahun 2015 sampai 2016 

meningkat. Hasil data pada system pelaporan SIMFONI-PPA selama 

periode 2015-2016 terdapat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan 

terhadap perempuan dewasa usia 18 tahun ke atas. Selama periode tersebut 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa meningkat dari 1602 

kasus menjadi 4854 kasus atau meningkat sebanyak tiga kali lipat. 

Kemudian menurut data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan pada 

tahun 2016 yang dilaporkan dari 233 lembaga layanan mitra Komnas 

Perempauan di 34 provinsi tercatat 13.602 kasus, dengan DKI Jakarta 

sebagai provinsi yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan 

tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
1
 

Melihat kasus kekerasan yang ada di Indonesia, angka kekerasan 

dalam rumah tangga di Malang sendiri masuk dalam kategori 

mengkhawatirkan. Banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan dalam 

                                                 
1
 Said, Ali. dkk (Ed). 2017. “Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak di Indonesia”. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Hlm 53 
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rumah tangga yang terjadi di masyarakat Malang menjadi tantangan bagi 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kota Malang. Yang mana apabila kasus tersebut dibiarkan maka akan 

berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 

perceraian. Untuk itu perlu adanya upaya untuk menghapus tindak 

kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara perbaikan dan 

peningkatan dalam layanan konseling yang di lakuklan oleh konselor atau 

psikolog yang ada di P2TP2A Kota Malang, dengan harapan trauma yang 

dialami tidak berkepanjangan dan angka kekerasan dalam rumah tangga bisa 

berkurang. 

Layanan pengaduan KDRT yang difasilitasi oleh Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang ini 

dapat dimanfaatkan oleh para korban KDRT. Mereka yang mengadu dapat 

diberikan layanan. Sebagian besar dilayani secara konseling dari konselor di 

dinas tersebut. Tugas utama konselor sendiri adalah mendorong agar korban 

mampu menerima tanggungjawab atas fisiknya sendiri, menyadari fisik dan 

ekstensinya, serta memerlukan pelatihan bagaimana cara memperdulikan 

fisiknya untuk diri mereka sendiri, sehingga tidak diperdaya oleh orang lain. 

Konseling sendiri merupakan suatu proses untuk membantu 

menemukan masalah yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mortensen dalam psikologi konseling. 

Konseling sebagai suatu proses antar pribadi, yang dimana satu orang 

dibantu oleh orang lain untuk meningkatkan pemahaman menemukan 

masalah. Dalam pelaksanaan konseling, konselor harus menciptakan 
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suasana yang kondusifdan interaktif dengan klien. Sehingga klien dapat 

merasakan pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya.
2
 

Berdasarkan pemaparan data dari Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, kekerasan dalam 

rumah tangga di Malang masih tergolong tinggi. Pada Tahun 2014 tercatat 

ada 85 kasus yang di alami perempuan dan juga anak dan perempuan 

menjadi korban terbanyak dengan 89,65 persen.
3
 Kemudian data dari Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang menyuebutkan bahwa 

pada Tahun 2017 tercatat ada 83 kasus KDRT sedangkan Tahun 2018 mulai 

Januari sampai Agustus ini tercatat ada 48 laporan KDRT dari masyarakat. 

Kasus ini yang paling banyak di tangani. Kasus KDRT paling di dominasi 

oleh kaum perempuan, yaitu 70 persen korban adalah ibu-ibu. Sisanya 30 

persen yaitu anak-anak.
4
  

Sementara itu berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan 

Nasional tahun 2016 yang dikeluarkan Badan pusat statistik (BPS) 

menunjukkan jika 33,4 persen atau satu dari tiga perempuan usia 15 – 64 

tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual, dan kasus tersebut lebih 

banyak terjadi di perkotaan. Sedangkan di pedesaan kekerasan fisik atau 

seksual terhadap perempuan tercatat 29,8 persen. Akan tetapi ironisnya 

                                                 
2

 Hariyanto, Lutfi. 2016. “Pelaksanaan Pendampingan Konseling di Rifka Annisa dalam 

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Skripsi tidak di 

terbitkan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta 
3

 Tempo.co. 14 April 2014. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Meningkat di Malang”. 

http://nasional.tempo.co/read/570568/kekerasan-dalam-rumah-tangga-meningkat-di-

malang (diakses pada tanggal 23 November 2018) 
4

Radar Malang. 16 September 2018. “Stop! Kabupaten Malang Darurat KDRT”. 

https://Radarmalang.id/stop-kabupaten-malang-darurat-kdrt/ (diakses pada tangggal 23 

November 2018) 

http://nasional.tempo.co/read/570568/kekerasan-dalam-rumah-tangga-meningkat-di-malang
http://nasional.tempo.co/read/570568/kekerasan-dalam-rumah-tangga-meningkat-di-malang
https://radarmalang.id/stop-kabupaten-malang-darurat-kdrt/
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perempuan korban kekerasan tersebut didominasi perempuan yang masih 

sekolah menengah keatas sebesar 39,4 persen.
5
 

Penyajian data-data tersebut terbukti bahwa yang mendominasi 

korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kalangan perempuan dengan 

berbagai macam kekerasan seperti pencabulan, kekerasan fisik, psikis, dan 

penelantaran yang sangat diperlukan adanya konseling dan pendampingan. 

Hal tersebut bisa dilakukan dengan musyawarah antar korban hingga 

pemulihan kondisi korban. Yang tentunya untuk melakukan pemulihan 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Adanya kasus KDRT ini dalam sebuah keluarga kekerasan terhadap 

perempuan dapat terjadi antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa 

dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, orangtua terhadap anak 

perempuan, serta tidak jarang pula kekerasan dalam rumah tangga kerap 

terjadi terhadap pembantu rumah tangga. Namun perlu diketahui bahwa 

adanya permasalahan maupun konflik dalam sebuah keluarga merupakan 

hal yang wajar, tidak dapat di pungkiri bahwa KDRT acap kali dipicu hal-

hal yang sepele dimana para pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

melakukan kekerasan terhadap korban. Baik kekerasan fisik maupun psikis, 

emosi yang kurang stabil, atau masalah ekonomi, serta kurangnya 

pemahaman dan pengendalian diri antara pelaku dan korban KDRT dalam 

menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan. Namun tidak 

bisa dipungkiri fakta yang ada bahwa pada umumnya pelaku KDRT adalah 

                                                 
5
 Malang Times. 24 Juli 2018. “Cegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dinsos Kota Malang 

Lakukan Pendekatan”. https://m.malangtimes.com/baca/29746/210000/cegah-kekerasan-

dalam-rumah-tangga-dinsos-kota-malang-lakukan-pendekatan-ini/ (diakses pada tanggal 

23 November 2018) 

https://m.malangtimes.com/baca/29746/210000/cegah-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dinsos-kota-malang-lakukan-pendekatan-ini/
https://m.malangtimes.com/baca/29746/210000/cegah-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dinsos-kota-malang-lakukan-pendekatan-ini/
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seorang suami. Sehingga menjadi ancaman bagi perempuan dalam hal 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Menurut pemerintah sendiri, KDRT bukan hanya sebatas tindakan 

kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak saja, tetapi juga 

merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. 

Walaupun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang terikat oleh 

otoritas sebuah keluarga. 

Perlu diketahui bahwa salah satu penyebab perempuan sering menjadi 

korban KDRT adalah karena adanya pemikiran dari masyarakat pada 

umumnya yang menganggap perempuan adalah lemah dan inferior. Pola 

pemikiran seperti itulah yang membuat perempuan menjadi kurang 

dianggap keberadaannya, sehingga seringkali kaum perempuan menjadi 

sasaran KDRT. Kaum perempuan sering tidak berdaya dalam menghadapi 

penindasan tersebut.
6
 

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah dibahas diatas 

juga menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat 

mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan 

partisipasi perempuan, hingga mengganggu kesehatan perempuan. Dalam 

hal ini pemerintah telah memulai penanganan terhadap terjadinya KDRT di 

masyarakat. Yaitu kemunculan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-

Undang ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan 

                                                 
6

 Ramos Andrew. 2016. “Hubungan Pendamping Dengan Korban KDRT Dalam Usaha 

Pemberdayaan Perempuan” dalam Jurnal Vol. 2 No. 4 Desember 2016 
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kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang 

harus dihapus. 

Sesuai dari latar belakang tersebut, KDRT menjadi sebuah kasus yang 

cukup serius yang harus di perhatikan, diberikan penanganan dan 

pencegahan agar dapat mengurangi kasus kekerasan dan angka perceraian. 

Hal ini menjadi fokus penulis dalam melakuakn penelitian “Analisa 

Layanan Konseling Terhadap Perempuan Korban KDRT di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1.  Bagaimana problematika yang dialami oleh perempuan korban 

KDRT? 

2. Bagaimana layanan konseling dalam mengatasi problematika 

perempuan korban KDRT? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dikemukakan  di  atas,  maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan problematika yang dialami oleh perempuan 

korban KDRT. 
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2. Untuk mendeskripsikan layanan konseling di Pusat Pelayanan 

Perlindungan Perempuan (P2TP2A) dalam mengatasi problematika 

perempuan korban KDRT. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun berbagai manfaat dari penelitian ini, antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah pengetahuan 

pemikiran  dan  bahan  kajian  bagi  perkembangan  disiplin  ilmu 

Kesejahteraan Sosial mahasiswa Universitas  Muhammadiyah  

Malang,  khususnya  mahasiswa  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  

dalam  hal  layanan konseling terhadap perempuan korban KDRT. 

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan kajian layanan konseling. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi 

dalam mengembangkan layanan konseling serta perbaikan dalam 

proses pelaksanaan yang nantinya akan sangat berdampak pada 

peningkatan mutu lembaga pelayanan masyarakat. 

b. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala lembaga 

pengelola untuk meningkatkan kinerja konselor di bidang 

bimbingan konseling. 

c. Bagi penulis sendiri adalah menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang layanan konseling terhadap perempuan korban KDRT. 



11 

d. Sebagai syarat menempuh tugas akhir dan mendapat gelar strata

satu (S1) di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas

Muhammadiyah Malang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup peneliti dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang

berfokus pada :

1. Mendeskripsikan profil DP3AP2KB.

2. Problematika yang dialami perempuan korban KDRT.

3. Proses layanan konseling dalam mengatasi problematika perempuan

korban KDRT.

4. Peran konselor terhadap klien perempuan korban KDRT.

5. Dampak penerapan layanan konseling terhadap perempuan korban

KDRT.




