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MOTTO 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 

 (QS, Alam Nasyrah : 6-7) 

 

“Man Jadda Wa Jada”(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti 

akan berhasil) 

 

Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. 

Tetapi, hari ini sungguh nyata. Menjadukan kemarin sebagai mimpi bahagia, dan 

setiao hari esok sebagai visi harapan (Aleander Pope) 

 

Change will not come if we wait for some other person or some other time, we are 

the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena kaum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di 

daerah Yogyakarta cukup memprihatinkan dan tidak terlepas dari permasalahan 

kekerasan terhadap perempuan. Secara empiris jumlah perempuan yang tercatat 

korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik Yogyakarta 

yang bersumber pada Dinas Sosial Yogyakarta pada tahun 2011 adalah 934 kasus 

KDRT se DIY 30% diantaranya terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. (diakses 

melalui http://yogyakarta.bps.go.id. Tanggal 26 Oktober 2017). Hal ini ditunjukkan 

dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap 

sebagai hal yang biasa dan wajar. Kemudian tindakan tersebut tercermin dalam 

kasus penganiayaan terhadap istri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran dan 

kekerasan itu berlanjut terus menerus tanpa ada seorang pun mencegahnya.  

Dengan kata lain, tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan 

yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha 

untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Situasi ini semakin 

diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti 

dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri, situasi ini 

menurut (Harkristuti Harkisnowo, 2008 : 3) dalam berbagai kesempatan 

menyebabkan tingginya “the dark number” karena tidak dilaporkan. Berbagai 
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pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang di dalam kehidupan 

masyarakat. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Jadi merupakan hal yang bersifat tabu 

apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang 

kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga 

keluarga tersebut.  

Kekerasan dalam rumah tangga banyak dilakukan oleh seorang suami, 

dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar 

istrinya, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor/kasar. Hal ini 

terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan 

biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, 

kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Laki-laki menguasai 

perempuan dengan menggunakan norma sosial dan aturan-aturan dalam agama 

untuk memperkuat tindakan tersebut. Secara umum, patriakhi sendiri merupakan 

sikap pendomisian terhadap wanita dan alam di sekitarnya oleh seorang laki-laki. 

Pihak suami kemudian memiliki kekuatan yang mutlak untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu 

mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan jauh 

lebih rendah dari laki-laki.  

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) faktor, yatu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah 

sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan 

kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui 
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interaksi dalam keluarga dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila 

tindak kekerasan meawarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-

anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini 

disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau 

mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan 

kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya 

akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak. Faktor 

eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. 

Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat 

melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan 

frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami 

atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat 

terlarang dan sebagainya. Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus menerus 

dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tindak kekerasan terhadap perempuan (Katjasungkana, 2002:161). Perempuan yang 

menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki 

dan perempuan dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga, atau hubungan intim. 

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa dasar 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia (Saraswati, 2004:26-28).  

Kenyataannya yang terjadi di tengah masyarkat justru sebaliknya, 

kekerasan terhadap perempuan masih banyak dilakukan di berbagai daerah maupun 

di kota-kota besar. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga 
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cenderung memilih diam untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga 

tersebut. Akibatnya perempuan juga cenderung memilih penyelesaian secara 

perdata melalui perceraian daripada menuntut pelaku kekerasan. Terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak 

bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan 

akan perilaku suami yang keras dan kasar. Perdebatan pertentangan dan 

kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk 

dinding pemisah antara suami dan istri (Gunarsa, 2007:89). Ketidaksesuaian ini 

memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih.  

Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar 

dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih 

dirasakan oleh kaum istri, karena istri merupakan penampung emosi dari suami. 

Padahal sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana nomor 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, segala kekerasan dalam 

bentuk penganiayaan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun dalam 

lingkungan masyarakat merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana yang 

telah diatur didalamnya. Apabila melihat tingkat kekerasan terhadap perempuan 

dalam rumah tangga yang cukup tinggi, maka diperlukannya pembinaan yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui LSM yang bergerak dalam bidang tersebut.  

Pada satu ujung garis kontinum terdapat orang-orang (umumnya laki-laki) 

yang mengekspresikan unresticted sociosexual orientation (orientasi sexual yang 

tak terbatas) di mana hubungan seks diterima hanya jika disertai adanya afeksi dan 

kelembutan. Kekerasan yang dialami perempuan merupakan kekerasan yang tidak 

sewajarnya dilakukan oleh seorang suami, dimana seoang istri memiliki hak asasi 



5 
 

untuk hidup bahagia. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri banyak 

bentuknya, yaitu kekerasan fsik, seperti menjambak, memukul, bahkan menendang, 

dan kekerasan seksualitas, hal ini mengakibatkan bekas luka pada tubuh seorang 

istri. Sehubungan dengan kompleknya permasalahan yang dialami perempuan 

korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka perlu adanya usaha untuk 

menguatkan potensi untuk diri sendiri. Penguatan potensi disini berupa rehabilitasi 

melalui sistem dalam balai yaitu sistem pelayanan secara khusus dan intensif 

meyangkut nilai-nilai keberfungsian sosial serta pengembangan potensi warga 

binaan. 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita yang berada dibawah 

Departemen Sosial, mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan 

terhadap remaja yang diterlantarkan oleh keluarganya dan perempuan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) atau pun semua wanita yang mempunyai 

permasalahan sosial. Karena keterbatasan dalam dana dan kemampuan seumber 

daya, maka remaja-remaja dan perempuan gangguan mental psikolgis di Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita belum semuanya mendapatkan 

pembinaan. Oleh karena itu Dinas Sosial masih membutuhkan dukungan dan kerja 

sama dari berbagai pihak baik individu maupun kelompok untuk memberdayakan 

perempuan korban KDRT. Karena masalah ini merupakan masalah bersama 

seluruh lapirsan masyarakat. Kedepannya kebijaksanaan penanganan diarahkan 

pada upaya pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan 

penyantunan dan pengentasan kaum bagi remaja-remaja terlantar, memberi 

pelayanan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memeroleh kesempatan 

yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.  
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Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta 

mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2009 – 2017 : 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 1 data permasalahan klien pada Oktober 2017 

No` Jenis Permasalahan Jumlah Klien 

1 Rawan sosial ekonomi 27 klien 

2 Kekerasan fisik 2 klien 

3 Kekerasan psikis 4 klien 

4 Kekerasan seksual / 3 klien 

5 Trafficking 1 klien 

6 Putus sekolah 6 klien 
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7 Anak terlantar 1 klien 

8 Belum teridentifikasi 9 klien 

 

Dari tabel diatas dapat kita amati bahwa permasalahan yang ditangani di 

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, yang termasuk kekerasan dalam 

rumah tangga yaitu kekerasan fisik terdapat 2 klien, kekerasan secara psikis ada 4 

klien dan kekerasan secara seksual ad 3 klien. Dan kasus permasalahan KDRT 

disebabkan oleh kemiskinan dimana pekerjaan wanita adalah ibu rumah tangga. 

Kasus permasalahan diluar KDRT yaitu wanita dengan permasalahan rawan sosial 

ekonimi, korban trafficking, putus sekolah, anak terlantar dan ada 9 klien yang 

belum teridentifikasi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti dapat mengangkat 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan potensi wanita korban kekerasan dalam 

rumah tangga ? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap 

pengembangan potensi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui bentuk pengembangan potensi wanita korban 

kekerasan dalam rumah tangga. 
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2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

pengembangan potensi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Manfaat 

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Mandaat akademik 

Untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dan 

memberikan sumbangan positif terhadap khasanah keilmuan di Jurusan 

Ilmu Sosiatri 

2) Manfaat praktis 

1) Sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan evaluasi bagi Balai 

Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita secara khusus dan bagi 

pemerintah, maupun pihak-pihak luar secara umum guna 

meningkatkan pelayanan sosial bagi wanita binaan sosial. 

D. Kerangka Teori 

1. Pengembangan  

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan 

teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, 

perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan secara bertahap. 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002). 

Menurut Iskandar Wiryokusumo (2011), pada hakikatnya 

pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal 
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