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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Skripsi ini berjudul “Dukungan Sosial Lembaga Pusat Pelayanan 

Terpadu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)”. Temuan atau penelitian terdahulu 

mengidentifikasi dan menjelasakan beberapa hasil penelitian yang pernah 

atau sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi di dalam 

penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus pembahasan. Penelitian 

terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat mengembangkan penelitiannya. Adapun penelusuran 

tersebut sebagai berikut:  

Pertama, skripsi karangan Siti Umi Nafisah, 2015 yang berjudul 

“Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan 

Terpadu Seruni Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

bagaimana proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat 

Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil 

penelitian ini adalah dalam proses penanganan perempuan korban kekerasan 

seksual pusat pelayanan terpadu kota semarang meliputi antara lain 

melakukan konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, 

menyediakan rumah aman (shelter), melakukan penguatan ekonomi, dan yang 
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terakhir mensosialisasikan hak-hak perempuan. Selain itu Pusat Pelayanan 

Terpadu Seruni menggunakan metode bimbingan konseling Islam yang 

berprinsip keadilan, keterbukaan, keterpaduan, dan kesetaraan. Dengan semua 

cara itu masalah korban kekerasan seksual dapat terselesaikan sedikit demi 

sedikit. 

Kedua, skripsi karangan Ani Surtinah, 2017 yang berjudul “Kekerasan 

Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak 

Surakarta (PTPAS)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

efektifitas dan konsep ideal penanganan kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan yang dilakukan PTPAS. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yakni konsep layanan 

terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 

dilahirkan atas dasar kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi 

perempuan korban dan sebagai strategi untuk menjawab kebutuhan korban 

dalam proses pemulihan. Selain itu adanya dukungan sosial dari lembaga dan 

masyarakat pada korban kekerasan seksual terhadap perempuan seperti tidak 

adanya stigmatisasi kepada para korban kekerasan seksual. Dan dilingkungan 

keluarga korban memberi dukungan sosial serta tidak adanya penekanan 

terhadap korban. Koordinasi rutin diperlukan sekali untuk memastikan SOP, 

sistem rujukan serta program-program PTPAS berjalan sesuai rencana. 

Ketiga, skripsi karangan Himma Aliyah, 2017 yang berjudul “Upaya 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam 

Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak 

Kejahatan Perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
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Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan rehabilitasi dan 

pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses 

pendampingan rehabilitasi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

P2TP2A di Kabupaten Malang berdasarkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang sudah termaktub pada peraturan Kabupaten Malang Nomor 8 

tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja pusat pelayanan pemberdayaan 

perempuan dan anak, yang kemudian proses pelaksanaan pendampingan 

rehabilitasinya yaitu, pertama penerimaan atau pengajuan laporan kekerasan 

seksual sebagai tahap awal dalam kegiatan pelayanan perlindungan terhadap 

korban perkosaan atau kekerasan seksual. Kedua, Identifikasi dan Registrasi 

yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban kekerasan seksual dan 

juga data base lembaga P2TP2A. Ketiga, Assesmen untuk menelaah situasi 

kehidupan korban, keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, Pelayanan 

Rehabilitasi, Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum 

terhadap korban dalam memperoleh keadilan dalam aspek legalitas. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, didalam penelitian kali ini ada 

persamaan. Persamaannya adalah membahas tentang upaya penanganan dan 

pendampingan lembaga terhadap kasus kekerasan seksual/pelecehan seksual 

pada perempuan, baik dalam lingkungan dekat maupun lingkungan. Namun 

dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan di dalam penelitian 

kali ini adalah spesifik terhadap dukungan sosial lembaga pusat pelayanan 
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terpadu terhadap perempuan korban kekerasan seksual, dan tentunya yang 

dimuat sesuai dengan fenomena kejahatan kemanusiaan. 

 

B. Konsep Dukungan Sosial 

1. Pengertian Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan pertukaran hubungan antar pribadi yang 

bersifat timbal balik dimana seseorang memberi bantuan kepada orang 

lain. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh siapa saja dalam 

berhubungan dengan orang lain demi berlangsungnya hidup di tengah-

tengah masyarakat karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. 

Istilah “dukungan sosial” secara umum digunakan untuk mengacu pada 

penerimaan rasa aman, peduli, penghargaan atau bantuan yang diterima 

seseorang dari orang lain atau kelompok.  

Dengan adanya dukungan sosial yang telah diberikan, menunjukan 

hubungan personal yang melindungi individu terhadap konsekuensi stres. 

Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, 

diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Hubungan 

sosial yang supportif secara sosial juga meredam efek stres, membantu 

orang mengatasi stres dan menambah kesehatan. Selain itu, dukungan 

sosial bisa efektif dalam mengatasi tekanan psikologis pada masa-masa 

sulit dan menekan. Maka, penilaian positif terhadap dukungan sosial 

mengartikan bahwa individu mempersepsi dukungan yang diberikan oleh 

individu lain telah diterima dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Sebaliknya, penilaian negatif terhadap dukungan sosial yang 
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diberikan tidak dapat diterima dan dirasakan dengan baik karena kurang 

dengan kebutuhan yang dimilikinya.  

Sarason (dalam Kumalasari & Ahyani, 2012:25) mengatakan 

dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-

orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi. Sarason juga 

berpendapat bahwa dukungan sosial selalu mecakup dua hal yaitu: 

a. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi 

individu terhadap sejumlah orang diandalkan saat individu 

membutuhkan bantuan (pendeketan berdasarkan kuantitas). 

b. Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan 

dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi 

(pendekatan berdasarkan kualitas). 

Dukungan sosial didapatkan dari hubungan sosial yang akrab (orang 

tua, saudara, guru, teman sebaya, lingkungan masyarakat) atau dari 

keberadaan individu yang membuat individu merasa diperhatikan, dinilai 

dan dicintai (Sarason dalam Fatwa, 2014). Dukungan sosial merupakan 

suatu perilaku spesifik atau umum yang dapat mengubah tekanan 

psikologis yang ditimbulkan oleh seseorang. Sebagai salah satu metode 

dalam coping terhadap emosi dengan membantu menilai perasaan emosi 

negatif. Pengembangan dukungan sosial sangat diperlukan oleh manusia 

dalam menjalankan hidup bersosial. Manusia merupakan makhluk yang 

tidak dapat bertahan hidup secara individual. Manusia selalu bergantung 

satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan 

makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan 
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mengembangkan dukungan sosial dapat merubah kepribadian seseorang 

untuk memliki rasa simpati, empati, dan kasih sayang terhadap sesama. 

Dukungan sosial merupakan indikator penting bahwa seseorang itu saling 

mencintai, disukai, dihormati dan dihargai (Cobb dalam Bilgin & Tas, 

2018).   

Hasil penelitian mengenai dukungan sosial terhadap kekerasan 

seksual sangatlah beragam. Penelitian Wall (2009) menjelaskan bahwa 

kedekatan orang tua, khususnya ibu, memiliki pengaruh yang sangat 

penting pada perkambangan harga diri anak remajanya sebagai 

pembentukan dasar seorang anak. Hal ini mempengaruhi pandangan-

pandangan tentang hubungan kekerasan. Pemantauan orang tua muncul 

sebagai faktor pelindung untuk mengurangi korban dan agresi relasional 

kekerasan seksual. Keluarga adalah komponen terkecil dari masyarakat. 

Perkembangan anak, proses sosialisasi, introjeksi nilai-nilai masyarakat, 

dan pembentukan superego dilakukan dalam keluarga. Teman sebaya 

merupakan hubungan antar individu yang ditandai dengan keakraban, 

saling percaya, menerima satu dengan yang lain, ingin berbagi perasaan, 

pemikiran dan pengalaman, serta kadang-kadang melakukan aktivitas 

bersama (Dariyo, 2004). 

2. Jenis Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan suatu bentuk aksi untuk menjembatani 

dalam meringankan maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi setiap 

individu, karena dengan adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar 

maka individu dapat merasa sadar akan dirinya yang diperhatikan. Social 
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support (dukungan sosial) bila diberikan melalui beberapa cara (Taylor, 

2009:555) : 

a. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian 

terhadap individu, sehingga individu nyaman, dicintai, dan 

diperhatikan. Dukungan emosional yang diberikan. Dukungan 

emosional yang diterima dapat memberikan dampak positif sebagai 

sarana untuk melepaskan stress, meluapkan emosi, mengurangi 

kecemasan serta dapat mengurangi tekanan yang dihadapi. Misalnya, 

jika anda sedang bertengkar dengan pacar anda dan terancam putus 

hubungan, ekspresi perhatian dari kawan anda dapat sangat membantu 

anda. 

b. Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental merupakan bantuan langsung atau financial 

yang dimana bantuan langsung tersebut dapat berupa kinerja langsung 

terhadap apa yang bias dikerjakan. Dukungan ini dapat berupa tindakan 

yang memberikan waktu, materil, pertolongan, fasilitas maupun jasa 

yang dibutuhkan oleh individu. 

c. Dukungan informasi  

Dukungan informasi yaitu dukungan yang dapat diberikan kepada 

individu dengan menjelaskan tentang menanggapi situasi maupun 

permasalahan yang sedang dihadapi individu, bentuk dari dukungan 

informasi tersebut dengan memberikan saran, pengetahuan, petunjuk 

maupun umpan balik dalam hal masalah yang dialami individu. 
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d. Dukungan jaringan sosial 

Dukungan jaringan sosial yaitu dukungan yang diberikan dalam rasa 

sosial yang tinggi dimana dukungan tersebut meliputi pemberian 

perasaan dalam kelompok untuk  berbagi dengan melakukan aktivitas-

aktivitas sosial untuk berbagi rasa sosial maupun berbagi kesenangan 

kepada individu. 

e. Dukungan penghargaan 

Dukungan penghargaan melibatkan ekspresi kinerja orang lain, dimana 

dukungan penghargaan ini bertujuan untuk membangun rasa percaya 

diri pada individu bahwa seseorang memiliki kemampuan dan nilai 

sendiri dalam hidup. Dukungan penghargaan dapat membuat individu 

merasa dirinya mampu dan dapat dihargai seperti individu lainnya. 

 

C. Konsep Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Kekerasan Seksual 

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan 

dengan jenis kelamin” (Yan Pramadya Puspa, 1989: 770). Jenis kelamin di 

sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara 

laki-laki dengan perempuan.  

Marzuki Umar Sa’abah mengingatkan, “membahas masalah 

seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak 

seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas 

telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seoalah hanya ada dua 

kategori dari seksualitas manusia, yaitu : a) seksualitas yang bermoral, 
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sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai 

seksualitas yang sakit dan jahat (Marzuki Umar Sa’bah, 1997: 15).  

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak 

menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui 

mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada 

praktis seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena 

praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan. 

Oleh karena itu, Umar Sa’abah itu menunjukkan, “secara umum 

seksualitas manusia dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu : 1) Biologis 

(kenikmatan fisik dan keturunan), 2) Sosial (hubungan-hubungan seksual, 

berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks 

biologis diwujudkan), dan 3) Subjektif (kesadaran individual dan bersama 

sebagai objek dari hasrat seksual). (Marzuki Umar Sa’abah, 1997: 16). 

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk 

hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah 

masyarakat. 

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan 

hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga 

menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. 

Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen 

dan berjangka panjang. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang 

adalah bentuk kekerasan seksual (sexual violence). Artinya praktik 

hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar 

ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. 
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Kekerasan seksual ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki 

kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk 

memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan 

istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan 

seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak 

kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, 

maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang 

membutuhkan perhatian. 

Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani 

dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan 

dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol 

kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib 

ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga 

sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini 

membuat perempuan korban seringkali bungkam.  

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi 

hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung 

kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. 

Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang 

istimewa. Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur 

dalam Pasal 289. Pasal 285 KUHP, “ Barang siapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 
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perkawinan, dianca, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun”. 

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau 

perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya 

tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari 

kekerasan dalam tindak pidana antara lain bisa berupa perbuatan 

mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain 

sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan 

orang yang terkena tidak berdaya. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 

Menurut Kristi Poerwandari adapun bentuk-bentuk kekerasan 

seksual yaitu mencakup lima dimensi : 

a. Fisik : Memukul, menampar mencekik, menendang, melempar barang 

ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau 

alat/senjata, membunuh. 

b. Psikologis : Berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, 

mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-

tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan 

kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, 

teman dekat dll). 

c. Seksual : Melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/ desakan 

seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan 

tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa 

korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang 
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tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan 

melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, 

memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan 

kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas 

seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai 

korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi 

perempuan pada umumnya). 

d. Finansial : Mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan 

pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan 

mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya 

dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban. 

e. Spiritual : Merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa 

korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa 

korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. 

Menurut Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya terdapat 15 

jenis kekerasan seksual, yaitu: 

a. Perkosaan 

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai 

penis kearah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan 

jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, 

penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari 

lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari 

perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. 



 

20 
 

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan 

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut 

atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa 

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, 

sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga 

bagian dari intimidasi seksual. 

c. Pelecehan seksual 

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan 

sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk 

menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, 

mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan 

atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat 

seksual mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa 

direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah 

kesehatan dan keselamatan. 

d. Eksploitasi seksual 

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, penyalahgunaan 

kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk 

memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan 

lainnya. 

e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual 

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, 

memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, 

pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
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penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau 

pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung 

maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun 

eksploitasi seksual lainnya. 

f. Prostitusi paksa 

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun 

kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada 

masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak 

berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan 

penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi 

paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan 

perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan 

seksual. 

g. Perbudakan seksual 

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban 

sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh 

kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan 

seksual.  

h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung 

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual 

karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan 

dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. 
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i. Pemaksaan kehamilan 

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman 

kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. 

Kondisi misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang 

tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, 

ketika suami menghalangi istrinya menggunakan kontrasepsi sehingga 

perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. 

j. Pemaksaan aborsi 

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, 

ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. 

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi 

Disebut pemaksaan ketikan pemasangan alat kontrasepsi dan/atau 

pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia 

tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap 

hukum untuk dapat memberikan persetujuan. 

l. Penyiksaan seksual 

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang 

dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 

penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. 

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual 

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, 

ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak 

termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan 
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hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan 

martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan. 

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau 

mendiskriminasi perempuan 

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau 

budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara 

fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. 

o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan 

moralitas dan agama. 

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman 

kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam 

atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol 

tertentu yang dianggap pantas bagi perempuan baik-baik. 

Dalam kenyataannya, kekerasan seksual terhadap perempuan lebih 

sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik 

itu dimensi fisik, psikologis dan/atau seksual. Lebih lanjut lagi, bila tidak 

semua kekerasan seksual menimbulkan bekas atau dampak fisik, dapat 

dikatakan bahwa semua bentuk kekerasan seksual memiliki dampak 

psikologis pada perempuan, suatu dampak yang mungkin tidak langsung 

kelihatan dan memerlukan penelaahan teliti. 

3. Konsep Kekerasan Seksual Pada Perempuan 

Perempuan yang seharusnya berhak untuk menikmati dan 

memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka, berbanding dengan 

realitanya yang sampai saat ini perempuan masih saja menjadi obyek 
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kekerasan. Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, 

aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang 

responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus 

kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan. Misalnya, KUHP 

sekarang tidak memadai lagi untuk menjangkau realitas kekerasan yang 

terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung 

dalam KUHP.  

Menurut Suyanto, Bagong (2010) mengangkat di dalam buku Heise 

(1994) yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada 

dasarnya adalah “segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan 

atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan, 

menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan 

kebebasan dan yang melanggengkan sub-ordinasi perempuan”. 

Kekerasan/pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang 

ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap 

perempuan banyak dan sering terjadi dimana-mana. Kekerasan terhadap 

perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak 

manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. 

Tahun 2011 ada fakta yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan 

mencatat dalam waktu 13 tahun (1998-2011) terakhir kasus kekerasan 

seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, 

ada 93.960 kasus kekerasan seksual daei total 400.939 kasus kekerasan 

yang dilaporkan. Dengan demikian setiap hari ada 20 perempuan menjadi 
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korban kekerasan seksual. Kekerasan terjadi di tiga ranah, yaitu personal, 

publik dan negara. Lebih ¾ (tiga per empat) atau 70.115 kasus dari kasus 

kekerasan seksual terjadi di ranah personal, kasus kekerasan seksual yang 

terjadi dalam ranah publik adalah kasus kedua terbesar jumlahnya 22.284, 

dan kekerasan seksual di ranah negara berjumlah 1.561 kasus. Dengan 

jenis kekerasan seksual ada 5 jenis terbanyak, yaitu perkosaan (4.845 

kasus), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359 kasus), 

pelecehan seksual (1.049 kasus), penyiksaan seksual (672 kasus), dan 

eksploitasi seksual (342 kasus). 

Kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai kekerasan berdasar 

gender, secara luas diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan atau 

mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan 

secara fisik, seksual dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang 

dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi. Macam-

macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, 

antara lain : Perkosaan terhadap perempuan, Tindakan pemukulan dan 

serangan fisik, Penyiksaan organ alat kelamin, Prostitusi atau pelacuran, 

Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi, Kekerasan 

dalam bentuk pemaksaan strerilisasi, Kekerasan terselubung, Kekerasan 

terhadap perempuan berupa pelecehan. Tergolong kekerasan jenis ini 

adalah pemukulan, pelecehan seksual terhadap remaja perempuan, 

kekerasan terkait maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan 

alat kelamin, pemerkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di sektor 
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publik, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Demikian juga 

kekerasan-kekerasan lain terhadap perempuan yang berkembang di 

lingkungan domestik (keluarga), masyarakat, atau pun negara.  

4. Perlindungan Perempuan 

Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan 

pertumbuhan kebudayaan manusia. Masalah kekerasan terhadap 

perempuan merupakan suatu hal yang menarik karena banyak 

diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatarbelakangi adanya 

tuntutan peran perempuan yang semakin komplek seiring dengan 

perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak 

Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. 

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah 

mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang 

berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan 

sangat menghargai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat 

buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya 

pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut 

dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. 

Negara Republik Indonesia yang dengan penuh kesadaran telah 

banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, dimana salah satunya 

adalah Convetion on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women/CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
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terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai 

wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara 

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, oleh karena 

itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan 

karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan fenomena yang 

memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang 

sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di 

Indonesia. Menguak kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap 

masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila 

dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan 

dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang 

selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya 

masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok 

yang mendasarinya. 

Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap 

perempuan dari tindak kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan cara : 

peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya; 

peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi 

kekerasan seksual terhadap perempuan; perlu koordinasi antar negara 

dalam melakukan kerjasama penanggulangan; meningkatkan kesadaran 
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aparat penegak hukum untuk bertindak cepat; peningkatan bantuan dan 

konseling terhadap korban; meningkatkan peranan massa media; perbaikan 

sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan kesehatan untuk 

korban; serta secara terpadu meningkatkan program pembinaan terhadap 

korban dan pelaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


