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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kasus pemerkosaan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk 

kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia (Komnas Perempuan, 2017). 

Perkosaan diketahui sebagai serangan yang diarahkan pada bagian seksualitas 

seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), 

anus, mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang non organ 

seksual atau benda-benda lainnya. Serangan itu dapat dilakukan dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pemaksaan sehingga 

mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan 

psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau serangan atas seseorang yang 

tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya (Komnas Perempuan, 

2017). Pemerkosaan masuk dalam kerangkan perilaku abnormal karena ada sikap 

kasar dan dampak negatif atau merusak yang diberikan kepada korban hingga 

mengalami berbagai masalah baik fisik maupun psikologis (Nevid, J. S., dkk., 

2005). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online 

Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 13.854 kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 di Indonesia terdiri dari 

3.431 korban laki-laki dan 11.451 korban perempuan. Berdasarkan tempat 

kejadian sebanyak 7.728 kasus terjadi di rumah tangga, 198 kasus di tempat kerja, 

705 kasus di sekolah, 1.817 kasus di fasilitas umum, dan 3.391 kasus di tempat 
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lainnya. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yaitu 8.268 kasus di rumah 

tangga, 223 kasus di tempat kerja, 846 di sekolah, 1.944 kasus di fasilitas umum, 

dan 3.602 kasus lainnya. Jenis kekerasan yang dialami korban sebanyak 6.305 

kasus secara fisik, 3.913 kasus secara psikis, 5.023 kasus secara seksual dan kasus 

lainnya dari traffiking hingga eksploitasi. Berdasarkan usia menjadi korban yang 

dilaporkan sebanyak 1.086 kasus terjadi pada rentang umur 0-5 tahun, 2.745 kasus 

di umur 6-12 tahun, 4.516 kasus di umur 13-17 tahun, 1.727 kasus di umur 18-24 

tahun, 3.975 kasus di umur 25-44 tahun, 746 kasus di umur 45-59 tahun, dan 105 

kasus diatas umur 60 tahun. Berdasarkan data pendidikan, sebanyak 108 korban di 

tingkat PAUD, 256 korban di TK, 3.036 korban di SD, 3.195 korban di SLTP atau 

SMP, 4.237 korban di SLTA atau SMA, 1.109 korban di perguruan tinggi, 875 

korban tidak bersekolah dan 2.084 korban lainnya (Simfoni PPA, 2019).  

Data pelaku berdasarkan jenis kelamin terdiri 10.695 pelaku laki-laki dan 

1.405 pelaku perempuan. Selanjutnya, data pelaku berdasarkan hubungan 

sebanyak 1.394 kasus memiliki hubungan orang tua, 795 kasus memiliki 

hubungan keluarga/saudara, 3.300 kasus memiliki hubungan suami atau istri, 

1.322 kasus memiliki hubungan tetangga, 2.318 kasus memiliki hubungan pacar 

atau teman, 317 kasus memiliki hubungan guru, 53 kasus memiliki hubungan 

majikan, 69 kasus kasus memiliki hubungan rekan kerja, dan 1.266 kasus tidak 

teridenfikasi (Simfoni PPA, 2019). 

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan Indonesia mencatat pada tahun 2018 yang terjadi pada ranah publik 

dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus meliputi 792 
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kasus pemerkosaan, sedangkan pada ranah personal sebanyak 9.637 kasus dimana 

sebesar 31% diantaranya merupakan kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 

2019). Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU), 

provinsi yang tetinggi tahun 2018 diantaranya Jawa Tengah sebanyak 2.913 

kasus, DKI Jakarta 2.318 kasus dan Jawa timur sebanyak 1.944 kasus (Komnas 

Perempuan, 2019). Pada kasus di Provinsi Jawa Timur sebanyak enam kasus yang 

terlapor diantara merupakan kasus dengan korban perempuan yang memiliki 

disabilitas.  

Pada daerah Jawa Timur diketahui terdapat 1.443 kasus kekerasan 

diantaranya 1.183 korban perempuan dan 857 korban anak dimana data yang 

terhimpun diketahui 13.08%  penduduk miskin dan 4.145 pengangguran. Adapun 

wilayah di Jawa Timur yang memiliki jumlah kasus pemerkosaan, salah satunya 

Kota Surabaya. Pada kota Surabaya memiliki jumlah kasus pemerkosaan yang 

terhimpun pada Unit PPA SATRESKIM POLRESTABES Surabaya di tahun 

2017 sejumlah 7 kasus, tahun 2018 sejumlah 8 kasus, tahun 2019 sejumlah 7 

kasus, dan tahun 2020 pada bulan Januari ada 1 kasus yang terlaporkan. Namun 

bukan berarti wilayah-wilayah lain di Jawa Timur atau Indonesia tidak memiliki 

kasus kekesaran seksual terutama pada pemerkosaan karena ada kemungkinan 

kasus tersebut tidak dilaporan oleh korban (Komnas Perempuan, 2019). 

Kasus pemerkosaan diketahui sebagai kasus kriminal yang paling banyak 

tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Allen, 2007; Brownmiller, 1975). 

Hal ini dikarenakan stigmatisasi yang berkembang terkait korban akan disalahkan 

pada kasus tersebut (Komnas Perempuan, 2017). Selain itu, korban pemerkosaan 
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mengalami viktimisasi sekunder yang mendorong korban enggan melapor karena 

merasa tidak nyaman dan tidak terlindungi (Campbell dkk., 1999). Viktimisasi 

sekunder ditunjukkan dengan reaksi negatif terhadap korban seperti korban 

dipersalahkan karena penyebab dirinya diperkosa, menanyakan sejarah perilaku 

seksual korban, cara berpakaian saat kejadian pemerkosaan terjadi dan 

mengarahkan untuk tidak menuntut pelaku (Campbell dkk., 1999). 

Kasus pemerkosaan memiliki dampak negatif bagi korban pada aspek 

fisik, aspek psikologis, dan aspek sosial dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang (Gill, 2007). Hal tersebut merupakan suatu proses adaptasi setelah 

individu mengalami peristiwa yang traumatis (Hayati, 2000). Kedua dampak 

tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama pada masing-masing 

korban. Selain itu, waktu munculnya dampak tersebut akan berbeda satu sama lain 

(Ekandari dkk., 2001). 

Secara umum, pada aspek fisik, korban berisiko mengalami dua bentuk 

luka yakni luka genital atau luka yang diakibatkan saat penetrasi seksual terjadi 

dan luka nongenital atau luka seperti bekas cakaran, bekas ikatan dan memar 

(Weaver & Resnick, 2000). Pada aspek psikologis, korban mengalami penurunan 

sehat mental seperti gangguan stres pascatrauma, penyalahgunaan obat, depresi 

dan adanya kemungkinan melakukan bunuh diri (Hapsari & Ginanjar, 2014). Pada 

aspek sosial, korban mengalami ketakutan mengenai penerimaan dari masyarakat 

serta pemikiran dan mitos-mitos perkosaan menjadi sebuah stressor bagi korban. 

Ketakutan ini meliputi penerimaan dari masyarakat, penerimaan dari pihak 

sekolah serta hubungan korban dengan laki-laki (Ekandari dkk., 2001). 
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Contohnya, pernyataan dari Ketua DPR R1 mengatakan, 

“Kita tahu hanya sekali terjadinya perkosaan, kasus-kasus asusila itu, karena 

perempuannya tidak berpakaian yang pantas sehingga membuat hasrat laki-

laki menjadi berubah. Itu yang harus dihindari. Namanya laki-laki, pakaian 

tidak pantas itu menarik laki-laki sampai berbuat sesuatu,” (Gatra, 2012 

dalam Yolandasari & Sumampouw, 2013). 

  

Pernyataan yang sama pernah juga diungkapkan oleh gubernur DKI 

Jakarta (Latif, Widjaja, & Afrianti, 2011), Bupati Aceh Barat (Kurniawati, 2012) 

dan salah satu pejabat kampus Universitas di Yogyakarta (Yusuf, 2018). 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, diketahui adanya anggapan bahwa 

pakaian yang dikenakan wanita minim dan tidak sesuai dengan aturan sebagai 

pemicu dari adanya pemerkosaan. Selain itu, anggapan kejadian pemerkosaan 

sebagai reaksi spontan laki-laki yang tergoda oleh penampilan korban 

(Yolandasari & Sumampouw, 2013). 

Adapun kasus pada akhir tahun 2018, RA sebagai staf BPJS diduga telah 

diperkosa oleh atasannya sebanyak empat kali dengan disertai intimidasi. Korban 

melaporkan tindak pemerkosaan pertama kepada Dewan Pengawas BPJS, namun 

tidak ada tanggapan. Kemudian, setelah mengalami beberapa kali pemerkosaan, 

dimana korban memutuskan untuk melaporkan kembali peristiwa yang 

dialaminya tersebut kepada dewan pengawas BPJS. Namun, pihak tersebut 

memihak pelaku dan memberhentikan korban (Farida, 2019). Hal tersebut 

memberikan pandangan masih adanya anggapan bahwa bukan peristiwa 

pemerkosaan apabila terjadi lebih dari sekali (Farida, 2019). 

Pada Kota Surabaya, tidak menutup adanya korban disalahkan dalam 

peristiwa yang dialaminya termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus 
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yang terjadi pada tahun 2018, kondisi saat itu korban mengikuti sebuah acara, 

namun puluhan anggota Kepolisian, TNI, dan Camat Tambaksari masuk ke dalam 

asrama dengan alasan pendataan dalam rangka operasi yustisi. Payudara korban 

dipegang, diseret, serta dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang melecehkan 

seksualitas korban. Peristiwa tersebut terjadi karena perwakilan mahasiswa Papua 

dan Pengacara dari LBH Surabaya mempertanyakan surat tugas pada aparat 

keamanan. Pada bulan Juli 2018 para korban bersama kuasa hukum telah 

mengupayakan pelaporan kepada Propam Polda Jatim atas dugaan pelanggaran 

kode etik kepolisian. Namun, korban dikriminalisasi dan dilaporkan melakukan 

tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media dan 

elektronik. Dampak kasus ini terhadap korban adalah perasaan waswas dan cemas 

serta merasa ketakutan dan selalu diawasi (Komnas Perempuan, 2019). 

Gambaran pernyataan diatas menunjukkan bahwa baik korban kekerasan 

terhadap perempuan termasuk korban pemerkosaan tidak hanya mengalami 

penderitaan, tetapi juga dari orang-orang di lingkungan terutama yang 

memandang korban sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab atas apa 

yang terjadi atau dialami pada mereka (Pollard, 1992). Masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk membantu korban agar bisa menjadi penyintas bukan 

memperburuk keadaan korban terutama pada sisi psikologis. Penyintas adalah 

seseorang yang mengalami secara langsung peristiwa traumatik atau pengalaman 

luar biasa dan resiliens sehingga mampu bertahan hidup (Huang & Palar, 2013; 

Pratiwi dkk., 2010). Hal ini sejalan dengan tahap perkembangan memasuki usia 

dewasa dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun dimana mengembangkan sikap, 
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pandangan dan nilai-nilai baru dengan mempertimbangkan pengalaman dan peran 

sosialnya dalam masyarakat (Hurlock, 1999). 

Masyarakat memandang kejadian pemerkosaan dengan mengatribusikan 

kesalahan pada korban saat kejadian seperti cara berpakaian atau kegiatan yang 

dilakukan serta memaklumi tindakan pelaku pemerkosaan (Yolandasari & 

Sumampouw, 2013). Atribusi kesalahan menjelaskan bahwa kesalahan individu 

menjadi tanggung jawabnya pada peran individu tersebut dalam suatu peristiwa 

(Grubb & Turner, 2012). Apabila orang-orang menyalahkan korban, mereka 

memiliki pandangan bahwa korban dianggap mengundang terjadinya 

pemerkosaan atau menjustifikasi korban sebagai pemicu terjadinya pemerkosaan, 

hal tersebut diketahui sebagai atribusi kesalahan pada korban (Grubb & Harrower, 

2009).  

Atribusi kesalahan berdasarkan teori atribusi dijelaskan sebagai individu 

memberikan penilaian atau mengatribusikan tanggung jawab pada peran korban 

atas peristiwa yang dialaminya (Stormo dkk., 1997). Pada atribusi kesalahan pada 

korban mengacu pada pertanggung jawaban pada peristiwa yang menimpanya 

(Eigenberg & Garland, 2008). Pelaku dianggap lebih bersalah pada kekerasan 

seksual daripada korban (Grubb & Harrower, 2009), disisi lain korban juga 

disalahkan hingga adanya tingkat yang berbeda tergantung pada tipe korban dan 

pemerkosaan. Korban pemerkosaan lebih disalahkan ketika diperkosa oleh 

seorang yang dikenal atau teman kencan daripada diperkosa oleh orang asing 

(Ben-david & Schneider, 2005). Hal ini dikarenakan adanya pemahaman tentang 

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat bahwa saat melakukan hubungan 
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seksual dengan pasangan tidak adanya keterpaksaan atau ancaman. Pemahaman 

ini disebut dengan korsevatisme yang berkembang secara terus menurus dan 

diturunkan antar generasi sehingga menimbulkan pemahaman yang merugikan 

korban (Wells & Twenge, 2005). 

Ada beberapa sebab orang-orang atau masyarakat sekitar yang berperan 

sebagai pengamat memilih untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi 

(Grubb & Harrower, 2009). Alasan-alasan ini berasal dari kesalahpahaman 

tentang korban, pelaku dan situasi yang terjadi (Suarez & Gadalla, 2010). Korban 

digambarkan sebagai individu pasif yang mencari dan tunduk pada kekerasan 

yang mereka alami (Rekno, 2012). Pada pelaku dipandang sebagai individu yang 

dipaksa untuk bertindak kekerasan yang tidak dapat mereka kendalikan (The 

Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009). Pada pengamat atau 

saksi, individu digambarkan sebagai pengolah informasi untuk menjelaskan apa 

yang terjadi atau telah terjadi (Niemi & Young, 2014). Atribusi kesalahan pada 

korban dapat dijelaskan melalui teori dunia yang adil dan hipotesis atribusi 

difensif (Lerner & Miller, 1978). 

Teori dunia yang adil dikembangkan oleh Melvin J. Lerner dimana orang 

percaya bahwa hal-hal yang baik terjadi pada orang baik, sedangkan hal buruk 

terjadi pada orang jahat (Lerner, 1980). Kondisi tersebut membuat individu 

percaya bahwa semua terjadi karena suatu alasan dan semua mendapatkan apa 

yang pantas didapatkan (Bal & Van Den Bos, 2012). Pada aspek korban 

pemerkosaan yang disalahkan memberikan pandangan bahwa mereka layak untuk 

mendapatkan peristiwa itu dimana setiap individu memiliki kontrol, ketertiban 
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dan keadilan (Grubb & Harrower, 2009). Teori ini sering dimanipulasi sebagai 

variabel antar individu yang dihipotesiskan memiliki efek sebab-akibat dalam 

menyalahkan korban (Lambert & Raichle, 2015). 

Berdasarkan hipotesis atribusi defensif bahwa tingkat menyalahkan korban 

tergantung pada kesamaan apa yang dirasakan oleh pengamat dan identifikasi 

terhadap korban (Grubb & Harrower, 2009). Apabila korban dan pengamat 

memiliki kesamaan yang tinggi, maka menurunkan korban untuk dipersalahkan 

dalam peristiwa tersebut (Grubb & Turner, 2012). Hal ini menjelaskan bahwa 

pengamat kurang menyalahkan korban karena kondisi tersebut berhubungan 

dengan proses melindungi diri (pada pengamat) dari kemungkinan terjadi 

serangan di masa datang. Pengamat memiliki rasa khawatir bahwa dengan 

menyalahkan korban akan sama dengan menstigmatisasi diri mereka sendiri dan 

pemikiran akan kemungkinan kasus pemerkosaan yang sebelumnya terjadi dapat 

juga terjadi pada dirinya (Grubb & Harrower, 2009).  

Atribusi kesalahan pada korban secara konsisten terjadi pada kasus 

pemerkosaan (McCaul dkk., 1990). Walaupun korban pemerkosaan telah menjadi 

korban kejahatan, seringkali korban disalahkan dan direndahkan karena peran 

mereka dalam pemerkosaan bahkan sampai sejauh mana korban dianggap 

bertanggung jawab atas peristiwa itu (Grubb & Turner, 2012). Salah satu yang 

mendorong hal tersebut adalah sikap dan kepercayaan yang umumnya salah tetapi 

secara luas dan terus-menerus dipegang dan berfungsi untuk menyangkal dan 

membenarkan agresi seksual pria terhadap wanita yang dikenal dengan rape myth 

acceptance atau penerimaan mitos pemerkosaan (Lonsway & Fitzgerald, 1994) 
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dan nilai-nilai konservatisme berkemang di masyarakat serta dipahami bahwa 

hubungan seksual pasangan tidak terjadi adanya pemaksaan atau ancaman (Burt, 

1980). 

Pada dasarnya mitos pemerkosaan secara menetap memiliki keyakinan 

tentang mempertahankan kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan dan 

menyalahkan korban di lingkungan sosial masyarakat (Burt, 1980). Artinya, 

penerimaan mitos pemerkosaan dapat membawa individu terhadap keyakinan 

bahwa kekerasan seksual pada perempuan sebagai sesuatu yang dapat diterima di 

masyarakat (Mulliken, 2005). Keyakinan itu terkadang dijelaskan bahwa korban 

pemerkosaan telah melakukan sesuatu yang mengundang atau menimbulkan 

penyerangan sedangkan pada kenyataannya tidak semua korban pemerkosaan 

mengenakan pakaian minim (Yolandasari & Sumampouw, 2013). Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya kasus pemerkosaan dimana korban perempuan 

memakai pakaian serba tertutup mengalami peristiwa pemerkosaan (Poerwandari, 

2008).  

Mitos pemerkosaan berdasarkan konsep moralitas masyarakat menjadikan 

perempuan sebagai simbol kesucian dan kehormatan dimana perempuan 

mengalami peristiwa itu dianggap sebagai aib atau perbuatan yang memalukan 

dirinya (Komnas Perempuan, 2017). Korban pemerkosaan seringkali tidak 

melaporkan kepada pihak-pihak terkait karena korban menjadi pihak yang 

tertuduh disalahkan dan budaya itu masih berlangsung hingga sekarang (Komnas 

Perempuan, 2017). Perempuan menjadi sasaran perundungan dan yang disalahkan 

dalam konteks kejahatan, sementara pelaku lolos dari penghakiman sosial 
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(Komnas Perempuan, 2017). Hal ini menyebabkan kasus pemerkosaan diterima 

dalam masyarakat dengan menganggap bahwa sebuah peristiwa yang sepele 

sehingga kasus pemerkosaan semakin meningkat di lingkungan (Grubb & Turner, 

2012). 

Penerimaan mitos pemerkosaan dijelaskan sebagai bentuk skema kognitif 

umum yang berfungsi untuk mempengaruhi secara tidak sadar saat menyalahkan 

korban dalam kasus pemerkosaan (Grubb & Turner, 2012). Penelitian yang 

dilakukan sebelumnya menjelaskan dampak penerimaan mitos pemerkosaan 

mempengaruhi dalam proses atribusi (Grubb & Turner, 2012). Hal ini 

mengungkapkan bahwa orang-orang yang memiliki mitos pemerkosaan tinggi 

lebih mengarahkan dalam menghubungkan korban dengan tingkat 

pertanggungjawaban yang lebih besar pada kasus pemerkosaan dan tingkat 

tanggung jawab yang lebih rendah kepada pelaku (Grubb & Turner, 2012). 

Selain itu, orang-orang dengan penerimaan mitos pemerkosaan yang tinggi 

memiliki anggapan bahwa trauma korban pada tingkat kurang parah dan 

kemungkinan sangat kecil apabila mereka memberikan saran kepada korban untuk 

melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian (Frese dkk., 2004). Temuan ini 

menunjukkan adanya bias kognitif yang ditimbulkan ketika pengamat memproses 

informasi tentang skenario atau kejadian pemerkosaan dalam bentuk skema 

kognitif yang mempengaruhi dan mengarahkan cara informasi diproses dan 

atribusi sebab-akibat yang dibuat pada masyarakat dewasa (Grubb & Turner, 

2012). 
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Selain itu, penerimaan mitos pemerkosaan sebagai skema kognitif (Grubb 

& Turner, 2012). Skema kognitif menunjukkan bahwa korban lebih disalahkan, 

memberikan kesesuaian dengan keyakinan yang sudah ada bahwa orang pada 

umumnya akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Pada kasus 

kekerasan seksual, mitos pemerkosaan menjelaskan mengapa korban 

pemerkosaan mendapatkan kejadian yang pantas diterima dan melindungi 

keyakinan individu pada dunia yang dianggap adil (Grubb & Turner, 2012). 

Mitos pemerkosaan memiliki keyakinan dimana sebagian pelaku 

pemerkosaan merupakan orang asing dan hanya perempuan tertentu atau dianggap 

“gadis nakal” yang diperkosa, korban sering berbohong tentang pemerkosaan atau 

korban yang menyebabkan kejahatan (Moor, 2010). Oleh sebab itu, para 

pengamat dihadapkan pada perspektif yang bias berdasarkan keyakinan seksis 

yang ada sehingga menimbulkan pandangan terkait korban yang disalahkan pada 

peristiwa pemerkosaan (Grubb & Harrower, 2009; Grubb & Turner, 2012).  

Penelitian menemukan adanya atribusi kesalahan pada korban dilihat pada 

sisi pengamat berdasarkan penerimaan mitos pemerkosaan yang ditunjukkan 

kepada korban pemerkosaan (Yamawaki, 2007). Pengamat dalam mengatribusi 

kesalahan pada korban merupakan reaksi sosial negatif di lingkungan masyarakat 

berdasarkan penilaian pengamat dan kepercayaan seksis yang dimilikinya 

terhadap korban pemerkosaan. Kemudian, pengamat membuat penilaian dari 

proses informasi yang menjelaskan apa yang terjadi pada skema kognitif, 

pengamat aktif menggunakan logika dan intuisi dalam menginterpretasi sebuah 

peristiwa (Grubb & Turner, 2012).  
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Pada kepercayaan seksis yang mendukung adanya penerimaan mitos 

pemerkosaan dapat dijelaskan dengan menggunakan seksisme ambivalen 

(Chapleau, Oswald, dkk., 2007). Glick dan Fiske (1996) menemukan bahwa ada 

hubungan positif antara seksisme ambivalen pada dimensi seksisme benci dengan 

mitos pemerkosaan yang dipaparkan oleh Burt (1980). Tetapi, diketahui juga 

seksime belas kasih memiliki hubungan dengan penerimaan mitos pemerkosaan 

pada skenario pemerkosaan yang korban dan pelaku saling kenal (Viki dkk., 

2004). Berdasarkan skenario tersebut menimbulkan korban disalahkan semakin 

meningkat, menurunkan hukuman penjara pada pelaku serta mengurangi 

kesalahan terhadap peristiwa pemerkosaan (Chapleau, Oswald, dkk., 2007). Oleh 

sebab itu, seksisme ambivalen pada seksisme benci maupun belas kasih dapat 

dikaitkan dengan sikap terhadap pemerkosaan.  

Abrams dan kawan-kawan (2003) menemukan bahwa hubungan antara 

seksisme belas kasih dan menyalahkan korban dinilai oleh partisipan bahwa 

korban berperilaku tidak pantas untuk seorang wanita dan tidak layak dalam 

mendapatkan perlingdungan atau rasa hormat. Namun, ada beberapa 

kemungkinan dimana orang-orang lebih keras maupun lebih toleran terhadap 

korban perempuan, karena mereka percaya bahwa perempuan harus bersifat 

sesuai peran gender atau pria menghargai perempuan, sehingga tidak akan 

bertindak secara tidak pantas kecuali diundang oleh pihak perempuan (Chapleau, 

dkk., 2007). 

Penerimaan mitos pemerkosaan juga dipengaruhi oleh konservatisme. 

Konservatisme memberikan pandangan dengan membagi tugas secara kaku 
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berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki yang mempunyai pandangan konservatisme 

akan menganut peran gender tradisional dimana mereka tidak ingin perempuan 

menyamakan kepentingan dan minat diri sendiri dengan kepentingan keluarga 

secara keseluruhan (Supriyantini, 2002). Konservatisme menurut Andrew 

Heywood dalam Political Ideologies (2012) merupakan ideologi yang mendukung 

bertahannya tradisi, hierarki dan otoritas dimana menolak perubahan yang 

mengganggu tatanan atau stuktur. Orang-orang yang lebih konservatif 

memandang perempuan harus tunduk pada laki-laki atau dengan peran gender 

tradisional yang dipercayai sehingga lebih menerima mitos perkosaan dengan 

menunjukkan lebih menyalahkan korban atas peristiwa pemerkosaan (Wells & 

Twenge, 2005). Hal ini memberikan pandangan konservatisme lebih 

mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menolak bahwa hubungan seksual 

ada keterpaksaan atau kekuatan sehingga korban juga bertanggung jawab atas 

peristiwa yang dialaminya (Burt, 1980). 

Menurut Heywood (2012) individu yang konservatif memiliki privilege 

(hak khusus) dan prosperity (kemakmuran). Hak khusus dan kemakmuran ini 

berasal dari sistem politik yang akan menguntungkan individu tersebut untuk 

dipertahankan. Pada negara Indonesia, konservatisme dapat dilihat dengan adanya 

oligarki dan cara pandang suatu kelompok (Wahid, 2014). Oligarki merupakan 

kelompok terkecil atau minoritas yang memiliki kekuatan politik atas mayoritas 

berdasarkan status sosial. Konservatisme juga bisa berkembang dalam cara 

pandang suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya di masyarakat. Tanpa 
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adanya sikap kritis, tradisi bisa berubah menjadi suatu kebencian yang diturunkan 

pada suatu kelompok tertentu (Wattimena, 2013). 

Penelitian ini sebelumnya telah diteliti oleh Yolandasari dan kawan-kawan 

(2013), Primaningrum dan kawan-kawan (2014), serta Poerwandari dan kawan-

kawan (2019) di wilayah JABODETABEK. Hasil penelitian tersebut adalah 

adanya mitos pemerkosaan yang diterima di masyarakat dimana korban perkosaan 

sulit melaporkan kasusnya dan memperoleh keadilan hukum untuk menindak 

sehingga diperlukan intervensi sikap terhadap perkosaan, korban, dan pelaku. Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya mitos pemerkosaan yang diterima di masyarakat 

yang menyebabkan korban mengalami dampak fisik, psikologis dan sosial serta 

tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Gambaran pada Kota 

Surabaya, adapun salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

menunjukan bahwa korban disalahkan atas peristiwa yang dialaminya sehingga 

korban merasa cemas dan diawasi (Komnas Perempuan, 2019).  

Berdasarkan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sikap menyalahkan 

korban merupakan penerimaan mitos atau kesalahan persepsi tentang 

pemerkosaan (Poerwandari, dkk., 2019). Sikap tersebut juga menunjukkan 

bagaimana mitos pemerkosaan seringkali tidak berdasarkan kenyataan bahkan 

bertengtangan dengan situasi yang sebenarnya (Poerwandari, dkk., 2019), 

sehingga masyarakat menggunakan keyakinan nilai-nilai terhadap pandangan 

perempuan salah satunya seksisme ambivalen dan konservatisme (Chapleau, dkk., 

2007; Yamawaki, 2007). Masyarakat memberikan pandangan ada sikap antipati 

terhadap perempuan dan menganggap bahwa tidak adanya ancaman kepada 
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korban selama berhubungan secara seksual (Burt, 1980; Glick & Fiske, 1996; 

Wells & Twenge, 2005).  

Selain itu, adanya keterbatasan dalam memperolah data kasus dan 

penelitian di Kota Surabaya terutama terkait berkembangnya mitos pemerkosaan 

diterima dalam masyarakat akan membuat penelitian ini penting dilakukan. Hal 

ini dikarenakan kasus pemerkosaan seringkali tidak dilaporkan karena korban 

mengalami viktimasi sekunder dan berkembangnya mitos pemerkosaan di 

masyarakat sehingga memiliki dampak psikologis terutama korban pemerkosaan 

seperti cemas hingga bunuh diri (Allen, 2007). 

Oleh sebab itu, seksisme ambivalen dan konservatisme sebagai prediktor 

adanya penerimaan mitos pemerkosaan terutama ditunjukan pada korban kasus 

pemerkosaan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh seksisme ambivalen dan konservatisme dengan penerimaan mitos 

pemerkosaan pada korban pemerkosaan. Keingintahuan tersebut membuat peneliti 

tetarik untuk meneliti hal tersebut. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Adanya penerimaan mitos pemerkosaan yang ditujukan pada korban 

pemerkosaan di Indonesia seringkali terjadi pada kasus pemerkosaan. Mitos 

pemerkosaan yang mengakibatkan atribusi kesalahan pada korban akan 

memberikan pengaruh pada korban seperti berpindah ke tempat yang jauh dan 

memilih tidak melaporkan peristiwa karena dianggap sebagai aib (Heryanto, 

1998). Hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol masyarakat atas seksualitas 

perempuan, menegakkan norma gender tradisional, menciptakan lingkungan 
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dimana mitos pemerkosaan terus diterima oleh anggota masyarakat (Hayes dkk., 

2013) 

Selain itu, adanya pihak yang terlibat dalam kasus pemerkosaan selain 

pelaku dan korban tetapi juga ada petugas kepolisian, psikolog, petugas kesehatan 

dan anggota masyarakat. Setiap pihak memiliki pandangan terhadap kasus 

pemerkosaan yang terjadi, misalnya pandangan yang dimiliki oleh petugas 

kepolisian terkait kasus pemerkosaan akan mempengaruhi keputusan sikap yang 

akan dipilih terhadap pelaku dan korban. Pada komunitas masyarakat akan 

mempengaruhi rasa bersalah yang dialami pelaku dan korban, tetapi pada korban 

pemerkosaan akan menerima viktimisasi sekunder dan berdampak untuk tidak 

melaporkan kepada pihak berwajib karena menghindari potensi disalahkan dari 

orang-orang terutama pada kasus pemerkosaan korban dan pelaku saling 

mengenal (Lusiana dkk., 2017). 

Pengamat mengatribusikan kesalahan pada korban saat kejadian seperti cara 

berpakaian atau kegiatan yang dilakukan serta memaklumi tindakan pelaku 

pemerkosaan (Yolandasari & Sumampouw, 2013). Hal tersebut merupakan salah 

satu mitos pemerkosaan yang berkembang dan diterima masyarakat. Mitos 

pemerkosaan dapat mempersempit pemikiran individu terkait dengan gambaran 

kasus pemerkosaan yang telah terjadi (Peterson & Muehlenhard, 2004). Grubb 

dan Turner (2012) menjelaskan bahwa mitos pemerkosaan digunakan sebagai alat 

bagi pelaku untuk membenarkan saat melakukan sikap kekerasan pada wanita, 

sehingga mitos pemerkosaan digunakan terus-menerus dan diterima dalam 

masyarakat.  
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Pada penelitian Dawtry dan kawan-kawan (2019), meneliti hubungan antara 

penerimaan mitos pemerkosaan, atribusi menyalahkan pada korban dan ingatan 

yang direkonstruksi kembali. Rekonstruksi ingatan tersebut berperan sebagai 

mediator antara hubungan penerimaan mitos pemerkosaan dan atribusi kesalahan 

pada korban melalui metode eksperimen. Hasilnya diketahui bahwa mitos 

pemerkosaan diperkuat apabila individu menciptakan, mendukung, dan 

mengabadikan ingatan yang keliru tentang insiden tersebut dimana bertujuan 

untuk mengkonfirmasi adanya motivasi untuk menyalahkan korban (Dawtry dkk., 

2019). 

Penelitian lain menemukan bahwa gender memiliki hubungan yang 

signifikansi terhadap mitos pemerkosaan. Penelitian Hayes dan kawan-kawan 

(2013) di Amerika ditemukan bahwa gender memiliki perbedaan yang signifikan 

dimana laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Menurut 

penelitian tersebut, semakin tinggi penerimaan mitos pemerkosaan yang dimiliki 

seseorang, maka atribusi kesalahan pada korban juga tinggi sehingga akan 

mempengaruhi cara mereka dalam memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain 

(Hayes dkk., 2013). 

Penelitian lain oleh Davies dan kolega (2001) tentang atribusi kesalahan 

pada korban pemerkosaan laki-laki dan perempuan. Hasilnya terdapat bahwa 

peserta laki-laki lebih menyalahkan korban daripada peserta perempuan dan 

korban laki-laki lebih banyak disalahkan daripada korban perempuan. Hal ini 

berasal dari pandangan tradisional maskulinitas yang menyatakan bahwa laki-laki 
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harus kuat, tegas dan dominan secara seksual dan heteroseksual (Davies, M., 

Pollard, P., & Archer, 2001). 

Selain itu, penerimaan mitos pemerkosaan juga terjadi karena adanya 

pandangan seksisme ambivalen yang memiliki sikap dan perilaku negatif terhadap 

orang lain berdasarkan gender yang dimiliki seseorang. Penelitian ini dilakukan 

oleh Chapleu dan kolega (2007) di Amerika dengan partisipan sebanyak 420 pada 

mahasiswa sarjana. Penelitian ini menemukan bahwa seksisme benci terhadap 

perempuan berkorelasi positif dengan penerimaan mitos pemerkosaan (Chapleau, 

Russell, dkk., 2007). Pada dimensi seksisme belas kasih terhadap wanita pada 

subdimensi diferensiasi gender komplementer secara positif terkait dengan 

penerimaan mitos pemerkosaan sedangkan paternalisme protektif berkorelasi 

negatif (Chapleau, Oswald, dkk., 2007).  

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

Poerwandari dan kawan-kawan (2019) pada mahasiswa laki-laki yang berada di 

Jakarta. Penelitian tersebut menemukan bahwa di Indonesia terdapat korban dari 

kekerasan seksual kesulitan mendapat dukungan lingkungan karena adanya 

penerimaan mitos pemerkosaan yang berkembang dimana adanya peran seksisme 

ambivalen dan objektivitas seksual terhadap wanita dalam memprediksi 

penerimaan mitos pemerkosaan. Hasil penelitian diketahui kedua prediktor 

tersebut signifikan memprediksi penerimaan mitos pemerkosaan dimana peran 

objektifitas seksual terhadap perempuan lebih berkontribusi (Poerwandari dkk., 

2019). 
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Penerimaan mitos pemerkosaan juga diteliti pada ruang lingkup ASIA 

seperti penerlitian di China oleh Jia Xue dan kolega (2016) dimana 

membandingkan mitos pemerkosaan yang ada di Amerika dengan China sehingga 

alat ukur yang digunakan menyesuaikan pada negara China atau CRMA. 

Hasilnya, CRMA dapat  memungkinkan para peneliti untuk memeriksa apakah 

respons individu terhadap penerimaan mitos pemerkosaan dapat memprediksi 

potensi pemerkosaan dan penilaian menyalahkan korban dan penerimaan anggota 

masyarakat terhadap pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan (Xue dkk., 

2019). 

Budaya Cina memberi penekanan besar pada keperawanan dan kesucian 

wanita. Kultur keperawanan perempuan berasal dari pandangan yang lama 

menekan tentang perilaku seksual oleh Cheng-Zhu Neo-Konfusianisme yang 

secara ketat menekankan kesucian perempuan dan dominasi dan otoritas patriarkal 

laki-laki dalam masyarakat Cina (Xue dkk., 2019). Oleh karena itu, diharapkan 

perempuan harus menggunakan segala cara untuk melawan pemerkosaan, 

terutama perlawanan fisik yang kuat. Apabila gagal membela diri secara fisik 

akan membuat kebajikan seorang wanita dipertanyakan, dan dia akan dianggap 

tidak sempurna secara moral. Pada beberapa hal, budaya Cina menganggapnya 

sebagai bagian kesalahan pada perempuan jika terjadi pemerkosaan. Pemerkosaan 

dibangun secara sosial sebagai hal tabu dimana para korban disalahkan (Xue dkk., 

2019). 

Kemudian, fenomena mitos pemerkosaan juga diteliti di Indonesia, salah 

satunya penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Andriana (2014). Penelitian 
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tersebut menemukan bahwa penerimaan masyarakat terhadap mitos pemerkosaan 

dipengaruhi adanya peran gender seksis pada budaya patriarki yang lahir dari 

ajaran agama yang kuat dimasyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan Hapsari & Ginanjar (2014) pada topik penelitian hubungan antara 

penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas pada mahasiswa pria di Jakarta 

dan sekitarnya. Penelitian mereka menemukan bahwa adanya hubungan negatif 

yang signifikan antara kedua variabel meliputi penerimaan mitos pemerkosaan 

dengan religiuslitas, artinya semakin tinggi penerimaan mitos pemerkosaan yang 

dimiliki laki-laki, maka semakin rendah religiusitasnya, dan begitu pula 

sebaliknya (Hapsari & Ginanjar, 2014). 

Jadi, penelitian-penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa penerimaan 

mitos pemerkosaan memiliki pengaruh terhadap atribusi menyalahkan pada 

korban. Namun, sedikit pembahasan yang ditemukan terkait pengaruh seksisme 

ambivalen dan konservatisme terhadap penerimaan mitos pemerkosaan terutama 

di Surabaya. Padahal penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui dan 

membuat intervensi selanjutnya pada masyarakat agar mengurangi dampak 

negatif yang dialami oleh korban. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

ingin mengetahui apakah ada pengaruh seksisme ambivalen dan konservatisme 

terhadap penerimaan mitos pemerkosaan. 

Penelitian ini perlu dilakukan karena adanya pemakluman terhadap 

peristiwa pemerkosaan menjadi salah satu faktor yang membuat peristiwa tersebut 

dilakukan di masyarakat (Grubb & Turner, 2012). Hal ini membuat korban 

mengalami penurunan sehat mental seperti gangguan stress pascatrauma, 
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penyalahgunaan obat, depresi dan adanya kemungkinan melakukan bunuh diri 

(Hapsari & Ginanjar, 2014). Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan bisa 

membuat intervensi sosial yang meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan 

mencegah gangguan mental pada korban dan pelaku. 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dengan efektif dan efisien yang dilakukan secara terfokus. Berikut yang 

dilakukan peneliti dalam menentukan batasan masalah pada penelitian ini. 

1. Penerimaan Mitos Pemerkosaan atau Rape Myth Acceptance 

Penerimaan mitos pemerkosaan dijelaskan sebagai sikap dan 

kepercayaan yang umumnya salah tetapi secara luas dan terus-menerus 

dipegang dan berfungsi untuk menyangkal dan membenarkan agresi 

seksual pria terhadap wanita (Payne dkk., 1999). 

2. Seksisme Ambivalen 

Seksisme ambivalen terdiri dari dua nilai seksisme yaitu seksisme benci 

dan seksisme belas kasih dimana sikap dan perilaku negatif terhadap 

orang lain berdasarkan gender yang dimiliki seseorang namun tidak 

hanya mengandung pandangan negatif terhadap perempuan, tetapi juga 

mengandung prasangka dan stereotip yang terdengar positif (Glick & 

Fiske, 1996). 

 

 

IR-PERPUTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH SEKSISME AMBIVALEN... ADINDA DWI WULANDARI



23 
 

 
 

3. Konservatisme 

Konservatisme merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa 

seseorang memilih mempertahankan dan melestarikan dari nilai-nilai 

tradisional yang ada di masyarakat maupun institusi, dan menentang 

semua perubahan (Huntington, 1957). 

4. Dewasa Awal 

Dewasa awal adalah individu dengan rentang usia 18 hingga 40 tahun 

(Hurlock, 1999) dimana mengembangkan sikap, pandangan dan nilai-

nilai baru dengan mempertimbangkan pengalaman dan peran sosialnya 

dalam masyarakat. 

1.4.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1.4.1. Apakah terdapat pengaruh seksisme ambivalen dan konservatisme 

terhadap penerimaan mitos pemerkosaan? 

1.4.2. Apakah ada perbedaan sosiodemografis (gender, umur dan tingkat 

pendidikan) antara seksisme ambivalen, konservatisme dan penerimaan mitos 

pemerkosaan? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini antara lain: 

1.5.1. Mengetahui pengaruh seksisme ambivalen dan konservatisme 

terhadap penerimaan mitos pemerkosaan. 
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1.5.2. Mengetahui perbedaan sosiodemografis (gender, umur dan tingkat 

pendidikan) antara seksisme ambivalen, konservatisme dan 

penerimaan mitos pemerkosaan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka diharapkan agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.6.1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah agar hasil 

penelitian dapat memberikan informasi dalam kajian psikologi terutama mengenai 

penerimaan mitos pemerkosaan pada korban kekerasan seksual perempuan 

terutama pemerkosaan serta menguji pengaruh variabel pada karakteristik subjek 

yang berbeda pada penelitian sebelumnya. 

1.6.2.  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu 

1) Bagi Masyarakat umum, penelitian ini menjadi dasar untuk memberikan 

informasi dan intervensi dengan adanya mitos pemerkosaan yang diterima di 

masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki pemahaman yang tepat mengenai 

peristiwa pemerkosaan, peran gender dan nilai-nilai yang berkembang di 

masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pemakluman peristiwa 

kekerasan terhadap perempuan terutama kasus pemerkosaan dan dampak yang 

terjadi pada korban maupun pelaku. 
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2) Bagi Praktisi Psikologi, penelitian ini menjadi dasar untuk membuat informasi 

dan intervensi terkait mitos pemerkosaan yang diterima di masyarakat sehingga 

mampu mengurangi dampak yang terjadi pada korban maupun pelaku. 
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