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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Beberapa faktor sosial dan kultural masih menyebabkan ketidaksejajaran 

posisi perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan sosial hingga saat ini. 

Pelecehan seksual yang menimpa para perempuan masih sangat tinggi. Data 

Komnas Perempuan di Indonesia menunjukkan selama tahun 2014 sebanyak 

4.475 kasus pelecehan seksual terjadi, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 

6.499 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 5.785 kasus. Sedangkan di Amerika 

Serikat, pekerja perempuan yang melaporkan dirinya sebagai korban 

pelecehan seksual sebanyak 40-50 persen (Offerman & Malamut, 2002). 

Sebuah survei yang dilakukan oleh BBC Inggris yang melibatkan 2.000 

responden juga menunjukkan sebesar 37 persen dari mereka pernah merasa 

dilecehkan secara seksual dengan rincian 53 persen perempuan dan 20 persen 

laki-laki (Folia, 2017). Suatu penelitian pernah menyebutkan bahwa sebanyak 

lima puluh delapan dari seratus koresponden wanita telah dilecehkan secara 

seksual. Bentuk pelecehan yang paling sering dihadapi adalah komentar dan 

ejekan seksual, sentuhan, serta serangan seksual secara fisik (TUCRIC, 1983). 

Pelecehan seksual sendiri dapat terjadi di manapun, baik di ruang pribadi 

maupun di ruang publik. Salah satu tempat paling potensial terjadinya 

pelecehan seksual adalah tempat kerja (Allgeier & Allgeier, 1991). Fenomena 

pelecehan seksual di tempat kerja ini bahkan sudah ada sejak pertama kali 
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perempuan memasuki angkatan kerja, hingga pada tahun 1974 fenomena ini 

menjadi terkenal ketika kaum feminis mengangkat terminologi pelecehan 

seksual sebagai julukan dari perilaku tersebut (Betz & Fitzgerald, 1987). 

Dalam istilah hukum, pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual 

atau perilaku seksual yang tidak diinginkan di tempat kerja yang menciptakan 

lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyerang. 

Pelecehan ini dapat dilakukan oleh lawan jenis, atau sesama jenis, dengan 

mayoritas dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. 
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Biasanya, pelecehan seksual sendiri terjadi akibat dari penyalahgunaan 

kekuasaan, bukan karena ketertarikan (Kleiner, 1996). Menurut suatu 

penelitian, pelecehan seksual juga memiliki hubungan yang erat dengan 

perilaku workplace romances. Workplace romances adalah hubungan yang 

saling diinginkan yang melibatkan daya tarik seksual antara dua karyawan 

yang bekerja pada perusahaan yang sama. Meskipun sangat bertolak belakang 

dengan pelecehan seksual yang merupakan perilaku seksual yang tidak 

diinginkan dan dianggap merugikan, namun workplace romances dan 

pelecehan seksual dianggap saling berkaitan (Pierce, Byrne, & Aguinis, 

1996). Suatu studi menyajikan data bahwa sebanyak 24% dari 617 responden 

mengindikasikan bahwa pelecehan seksual terjadi di perusahaan mereka 

sebagai hasil langsung dari workplace romances (Society of Human Resource 

Management, 1998). Motif workplace romances yang muncul kemudian 

dianggap dapat memprediksi tipe pelecehan seksual yang mungkin terjadi. 

Seperti yang sudah disebutkan, pelecehan seksual dapat terjadi akibat dari 

penyalahgunaan kekuasaan. Jika pada suatu perusahaan terjadi workplace 

romances yang terjalin antara pemimpin laki-laki dengan karyawan 

perempuannya, pemimpin dapat menukarkan imbalan seperti beban kerja yang 

lebih ringan, kenaikan gaji, promosi, keamanan kerja yang meningkat, atau 

lebih banyak waktu libur dengan bantuan seksual. Selain karena 

penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku workplace romances di tempat kerja, 

unsur-unsur seperti jenis kelamin, kelompok usia, status pernikahan, dan 
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pekerjaan (unsur demografi) muncul secara relevan pada setiap penelitian 

serius mengenai pelecehan seksual di pasar tenaga kerja. 

Para karyawan yang menjadi korban pelecehan seksual melaporkan 

meningkatnya tekanan mental dan fisik, kepuasan kerja bekurang, lebih 

banyak sikap negatif terhadap perusahaan, produktivitas lebih rendah, 

meningkatnya keterlambatan, ketidakhadiran dan turnover (LaBand & Lentz, 

1998). Pelecehan seksual juga dapat menimbulkan konflik di tempat kerja, 

menurunnya semangat kerja, sehingga menyebabkan menurunnya 

profitabilitas pada perusahaan. Salah satu korban pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh atasannya mengakui dirinya belum pulih dari rasa trauma. 

Korban lain juga mengatakan bahwa dirinya masih sering mendengar 

komentar dan bisik-bisik berbau seksual dari rekan-rekan kerjanya. Ia menjadi 

lebih banyak diam karena takut dianggap tidak bisa diajak bercanda oleh 

teman-temannya. Di Indonesia sendiri belum terdapat data atau hasil riset 

yang secara spesifik membahas kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan 

kerja. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat masih banyak korban yang 

enggan melaporkan kejadian tersebut dengan alasan malu, merasa itu aib, tak 

berdaya, dan takut kehilangan pekerjaan. Belum lagi sebagian besar 

perusahaan juga menutupi kasus seperti itu demi menjaga nama baik 

perusahaan (Dhianti, 2017). 

Berdasarkan sebuah riset pada tahun 1993, kasus pelecehan seksual yang 

terjadi di tempat kerja meningkat setiap tahunnya. Namun jumlah yang 

didapatkan bukanlah jumlah secara pasti karena tak jarang korban pelecehan 
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seksual tidak melaporkan perbuatan yang diterimanya. Beberapa alasan 

mengapa perlakuan tersebut tidak dilaporkan adalah sebagian korban berharap 

pelecehan seksual yang terjadi dapat berhenti dengan sendirinya ketika mereka 

bersikap diam; kurangnya rasa percaya terhadap organisasi untuk mampu atau 

mau berurusan secara efektif dengan pelecehan; beberapa korban pelecehan 

seksual telah melaporkan bahwa tidak adanya pedoman untuk diikuti terkait 

pelaporan kasus pelecehan; takut dianggap terlalu sensitif, tidak memiliki 

selera humor, dan dianggap menggunakan pelecehan seksual sebagai alasan 

untuk masalah pekerjaan; serta banyak korban yang percaya jika mereka 

memutuskan untuk mencari upaya hukum, mereka mungkin kehilangan 

pekerjaan dan hanya sedikit mendapat kompensasi dari organisasi (Echiejile, 

1993). Pada riset yang lain ditemukan sebuah studi kasus yang menguraikan 

pengalaman dua karyawan wanita di dua perusahaan asuransi besar di Inggris. 

Dalam salah satu kasusnya, karyawan wanita yang mengalami pelecehan 

seksual melaporkan kepada organisasi kemudian reaksi manajer yang diterima 

adalah menghindari formalisasi keluhan dan mencoba merasionalisasi dan 

menormalkannya dengan melindungi posisi karyawan pelaku dan 

menyalahkan korban. Kasus tersebut dianggap menarik karena berkonsentrasi 

pada pelecehan seksual oleh seorang pria dalam posisi hirearki bawahan 

kepada korban wanita. Ini menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual bukan 

sekedar penyalahgunaan kekuasaan oleh laki-laki dalam posisi otoritas atas 

perempuan. Ini juga menunjukkan bagaimana manajer laki-laki mungkin 

berusaha melindungi posisi pelecehan lelaki bahkan ketika ia berada dalam 
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posisi junior bagi korban perempuan. Sedangkan dalam kasus yang lain, 

diungkapkan bahwa perwakilan serikat pekerja, seperti manajer profesional, 

juga dapat salah menilai, salah paham, dan salah mengelola klaim pelecehan 

seksual (Collinson & Collinson, 1992). 

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja dialami 

oleh seorang engineer wanita yang bekerja di Tesla. Ia melaporkan adanya 

pelecehan seksual dan diskriminasi gaji yang dilakukan oleh perusahaan. 

Setelah adanya laporan tersebut, perusahaan malah memecat wanita tersebut 

dengan alasan tuduhan yang dilontarkan tidak benar (Wardani, 2017). Kasus 

serupa juga dialami oleh seorang karyawan Google di California. Ia dipecat 

oleh perusahaan setelah melaporkan adanya pelecehan seksual dan 

diskriminasi gender yang diterimanya (Muttaqin, 2018). Berbeda dengan dua 

kasus sebelumnya, perusahaan Uber telah memecat 20 karyawannya yang 

dinilai telah melakukan diskriminasi, pelecehan seksual, sikap tak profesional, 

dan kekerasan-kekerasan dalam bentuk lain. Hal tersebut dilakukan oleh Uber 

untuk memperbaiki iklim kerja di perusahaannya (Bohang, 2017). Salah satu 

kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang baru-baru ini terjadi di Indonesia 

adalah kasus yang dialami oleh mantan tenaga kontrak asisten Dewan 

Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berinisial 

RA pada Rabu, 2 Januari 2019. Korban mengaku mengalami kejahatan 

seksual baik di dalam maupun di luar kantor oleh salah satu anggota Dewas 

BPJS-KT (Ristianto, 2019). 
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Selama ini, banyak mitos yang berkembang di tengah masyarakat 

mengenai pelecehan seksual. Berikut merupakan beberapa mitos yang telah 

dituliskan oleh serikat pekerja PEMI PASI, antara lain: pelecehan seksual 

bukanlah masalah besar, lebih merupakan ungkapan rasa sayang satu sama 

lain; pelecehan seksual akan berhenti jika si korban tidak menghiraukannya; 

umumnya orang menyukai bentuk perhatian seksual di tempat kerja, godaan 

dan rayuan membuat bekerja menjadi menyenangkan; kebijakan atau aturan 

yang berlaku dalam perusahaan untuk membatasi hal ini hanya akan 

memberikan pengaruh negatif bagi hubungan persahabatan; dan wanita yang 

menggunakan pakaian kerja “minim” atau “mengundang perhatian” pasti tidak 

bermasalah jika menjadi sasaran pelecehan seksual (APINDO, 2012). Dari 

keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak yang 

beranggapan pelecehan seksual terjadi karena “kesalahan korban” dan jika 

suatu perusahaan memberlakukan peraturan yang membatasi pelecehan 

seksual justru akan menimbulkan pengaruh negatif bagi hubungan 

persahabatan. Padahal, pelecehan seksual sendiri menimbulkan banyak 

dampak negatif, baik terhadap korban maupun perusahaan. Selain korban 

yang akan merasa terintimidasi, terhina, malu, dan motivasi kerja menurun, 

perusahaan juga akan merasakan dampak seperti berkurangnya produktivitas, 

manajemen dan supervisi yang buruk, seringnya pergantian karyawan, dan 

citra perusahaan sebagai tempat kerja yang buruk. Hal tersebut menjadikan 

pelecehan seksual sebagai permasalahan yang kompleks dan sensitif untuk 

dibahas. 
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Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara ASEAN yang belum 

memiliki aturan tentang perlindungan pekerja dari pelecehan seksual di tempat 

kerja. Sejauh ini, satu-satunya payung hukum yang menyebut pelecehan 

seksual di tempat kerja secara spesifik adalah surat edaran Kemenaker tentang 

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang diadopsi dari 

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Dokumen tersebut memaparkan 

mulai dari pengertian dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, bagaimana 

mencegah pelecehan seksual, hingga bagaimana mekanisme penyelesaian 

pelecehan seksual di tempat kerja. Bahkan dalam surat edaran tersebut juga 

disebutkan secara terperinci prosedur pengaduan hingga tata cara penyelesaian 

keluhan baik secara formal maupun informal serta prosedur untuk 

pengambilan tindakan disiplin. Namun banyak perusahaan yang masih belum 

mengadopsinya dengan alasan efisiensi cost produksi dan modal. Komisioner 

Komnas Perempuan, Indriyati Suparno mengatakan bahwa kementrian atau 

lembaga pemerintah hanya memiliki peraturan terkait etik dan sanksi 

administrasi dan tidak tersosialisasi secara luas. Juru bicara Badan 

Kepegawaian Negara juga mengakui tidak adanya aturan khusus untuk 

menangani korban kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan 

sesama aparatur negara (Khanna, 2019). 

Selain itu, Indonesia juga masih kental dengan budaya patriarki yang 

berkembang di masyarakat. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai 

pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan 

apapun terhadap perempuan. Hal tersebut dianggap mampu membungkam 
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korban sehingga pelecehan seksual di kantor dan di mana pun menjadi rahasia 

umum, tetapi tidak banyak ditindak (Adam, 2019). Masyarakat seperti 

membiarkan jika ada laki-laki bersiul dan menggoda perempuan yang 

melintas di jalan, tindakan mereka seolah-olah menjadi hal yang lumrah dan 

wajar sebab sebagai laki-laki, mereka harus berani menghadapi perempuan, 

laki-laki diangap sebagai kaum penggoda sementara perempuan adalah objek 

yang pantas digoda dan dijadikan sebab dari tindakan kekerasan itu sendiri. 

Terdapat pula yang disebut dengan victim blaming yaitu suatu kondisi di mana 

pihak korban yang menjadi objek atau sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. 

Pada kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi pihak yang 

disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu 

kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai 

pelaku. Hal tersebut didukung dengan perbedaan persepsi antara laki-laki dan 

perempuan dalam mewajarkan perilaku pelecehan seksual. Perempuan lebih 

banyak menganggap bahwa surat, panggilan telepon, atau perilaku seksual 

seperti menyentuh, mencubit, serta godaan seksual, dan lelucon  sebagai 

pelecehan seksual dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga lebih 

konsisten melihat perilaku tersebut sebagai pelecehan seksual terlepas 

pelakunya adalah penyelia atau rekan kerja. (Thacker & Gohmann, 1993). 

Faktor-faktor tersebut dapat mempersulit perusahaan dalam menangani 

kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh karyawan mereka. Terlebih bila 

antara pemimpin laki-laki dengan pemimpin perempuan terdapat bias gender 

dalam pengambilan keputusan. Pada sebuah penelitian yang dilakukan, 
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didapatkan hasil bahwa dengan pembuat keputusan laki-laki menunjukkan 

bias pro laki-laki dan pembuat keputusan perempuan menunjukkan bias 

minimal (Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992). Penilai laki-laki cenderung 

mendukung laki-laki, terlepas dari distribusi jenis kelamin dalam pekerjaan. 

(Koch, D'Mello, & Sackett, 2015). Karena hal tersebut, peneliti semakin 

tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika psikologisnya jika keputusan dari 

laporan pelecehan seksual di tempat kerja diambil oleh pemimpin laki-laki 

ketika pelaku pelecehan juga berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti memutuskan judul penelitian yaitu dinamika 

psikologis pemimpin laki-laki menangani pelecehan seksual di tempat kerja. 

 

  

SKRIPSI DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMIMPIN...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ROSYIAN BADRIANA 



11 
 

 
 

1.2. Fokus Penelitian 

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika 

psikologis pemimpin laki-laki menangani pelecehan seksual di tempat kerja. 

Untuk memperdalam grand tour question tersebut, dirumuskan sub 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon yang ditunjukkan oleh pemimpin laki-laki ketika 

mendapat laporan pelecehan seksual? 

2. Bagaimana bila representasi organisasi dipegang oleh pemimpin 

dengan jenis kelamin laki-laki ketika menangani pelecehan seksual di 

tempat kerja? 

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Penelitian tentang pelecehan seksual sebenarnya bukan suatu hal yang 

baru terutama di Indonesia. Untuk menjelaskan signifikansi dari penelitian ini, 

peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan penelitian sebelumnya terkait 

pelecehan seksual. Penelitian mengenai pelecehan seksual dianggap penting 

karena perilaku pelecehan seksual yang terjadi dapat memberikan dampak 

kepada para korban langsung, korban tidak langsung, bahkan pelaku. Dalam 

suatu penelitian yang dilakukan oleh Sri Kurnianingsih pada tahun 2003, 

dijelaskan dampak-dampak pelecehan seksual tersebut meliputi dampak 

psikologis yang ditunjukkan dengan perasaan terhina, putus asa, marah, 

dikucilkan, dikhianati, kesepian, perasaan terintimidasi, frustasi, risih, 

degradasi, dan bersalah; dampak finansial termasuk keluarnya perempuan dari 

pekerjaan akibat tidak adanya tindakan dari pimpinan dan pemotongan gaji 
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ataupun tindakan pendisiplinan; serta dampak fisik seperti sakit kepala, 

kehilangan berat badan, sulit tidur, dan kelelahan. Selain dampak individual, 

pelecehan seksual juga mengakibatkan dampak organisasional seperti 

turnover, menurunnya produktivitas, dan munculnya hambatan dalam 

perkawanan kerja yang mengakibatkan organisasi memperoleh pengaruh 

negatif (Kurnianingsih, 2003). Penelitian ini menjadi urgen untuk diteliti 

karena selain banyaknya dampak yang ditimbulkan, organisasi juga dituntut 

untuk dapat menangani persoalan ini dengan tepat jika tidak ingin dihadapkan 

dengan dampak-dampak tersebut. Selain itu, Pemerintah melalui Kemenaker 

juga telah memberikan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan di 

Indonesia melalui pemimpin daerah setempat mengenai pedoman pencegahan 

pelecehan seksual di tempat kerja. Di dalam surat edaran Kemenaker tersebut 

telah dijelaskan secara detil mulai dari bentuk-bentuk pelecehan seksual, 

pencegahan pelecehan seksual, hingga mekanisme penyelesaian pelecehan 

seksual di tempat kerja tetapi hingga saat ini masih banyak kasus pelecehan 

seksual yang penindakannya dirasa belum tepat dan merugikan korban seperti 

pemutusan hubungan kerja dan hanya sedikit mendapatkan kompensasi dari 

perusahaan. 

Lantas pertanyaan muncul ketika seorang pemimpin perusahaan 

mendapatkan laporan dari karyawan mereka, apa langkah yang akan diambil 

dalam menangani persoalan tersebut dan bagaimana dinamika yang terjadi 

saat pengambilan keputusan tersebut. Secara sederhana dapat dianalogikan 

bahwa jika dilihat dari kebanyakan kasus yang telah terjadi, pelecehan seksual 
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diakibatkan dari penyalahgunaan kekuasaan, lalu bagaimana jika seseorang 

yang memiliki kekuasaan dihadapkan dengan suatu persoalan yang 

menuntutnya untuk memberikan keputusan terbaik bagi pelaku maupun 

korban pelecehan seksual. Suatu penelitian menggunakan metode eksperimen 

dilakukan kepada 162 manajer hotel di Amerika Serikat untuk menguji 

bagaimana reaksi manajer terhadap pelecehan seksual sebagai fungsi dari 

peran pelecehan yang mencakup pelanggan sebagai pelaku pelecehan seksual 

dan iklim organisasi untuk pelecehan seksual. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian tersebut adalah dalam hal pelabelan dan atribusi tanggung jawab 

organisasi, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelanggan atau rekan kerja 

sama-sama dirasakan negatif. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya 

memahami reaksi terhadap pelecehan seksual karena terlepas dari siapa yang 

melecehkan (pelanggan atau rekan kerja), manajer di sebagian besar negara 

Barat bertanggung jawab untuk menjaga tempat kerja yang bebas dari 

pelecehan seksual (Madera, Guchait, & Dawson, 2018). 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

tersebut adalah penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di mana 

lebih berfokus pada bagaimana dinamika organisasi dan pemimpin dalam 

menghadapi pelecehan seksual di tempat kerja. Penelitian kualitatif dilakukan  

untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dalam keadaan yang 

sebenarnya dan untuk menjawab pertanyaan bersifat khusus dan mendalam. 

Kemudian bagaimana bila representasi organisasi dipegang oleh laki-laki 

menjadi urgen untuk diteliti karena menurut model sosio-kultural mengenai 
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pelecehan seksual, besarnya sistem patriarkal yang berkembang di masyarakat 

menyebabkan munculnya standar peran gender yang kemudian menimbulkan 

stereotip gender yang tertanam secara tidak adil. Laki-laki diharapkan untuk 

berperilaku agresif dan mendominasi secara seksual (maskulin) dan 

perempuan bersikap pasif dan feminin sehingga kemudian perempuan dilatih 

untuk menarik secara seksual dan dipandang sebagai subordinat yang boleh 

diremehkan. Dengan masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja, pengaruh 

peran jenis dalam organisasi terwujud. Menurut Glass (1988), dalam analisis 

hasil penelitiannya mengenai pelecehan seksual di tempat kerja, saat 

perempuan mulai memasuki lapangan kerja, wujud dominasi kekuasaan laki-

laki bergeser pada bentuk yang nyata karena laki-laki memandang pekerjaan 

mereka sebagai sumber ekonominya terancam. Wujud nyata dominasi itu 

berupa pelecehan seksual pada perempuan (Dwiyanti, 2014). Beberapa ahli 

(Gutek & Morasch, 1982) menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap 

perempuan di tempat kerja dilandasi oleh penemuannya pada peran jenisnya, 

dalam keadaan di mana peran kerjanya bukan merupakan fokus yang tepat, 

akibatnya perempuan akan menjadi objek pelecehan seksual di saat ia 

menginginkan peran kerjanya dihargai bukan peran jenisnya. Jadi laki-laki 

melakukan pelecehan seksual atas perempuan karena korban mereka adalah 

perempuan meskipun perempuan tersebut berada dalam perannya sebagai 

pekerja. Berbeda dengan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan di 

tempat umum seperti bus kota, tempat rekreasi, tempat perbelanjaan dan 

sebagainya, pelecehan seksual di tempat kerja merupakan masalah tersendiri 
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bagi perempuan yang bersangkutan. Perempuan yang mendapat pelecehan 

seksual di tempat kerja tidak hanya dihadapkan oleh persoalan fisik dan 

emosional tetapi juga persoalan ekonomi dan dihadapkan pada sejumlah 

resiko seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk promosi 

jabatan, kehilangan kesempatan untuk naik gaji, dan lain-lain jika mereka 

menolak godaan seksual yang dilakukan kepada mereka. Permasalahan 

menjadi semakin kompleks ketika mulai berkembangnya budaya “emansipasi 

wanita” di masyarakat. Kaum perempuan harus kuat menjaga kehormatan 

yang kini pada dasarnya sudah harus berdiri atas kekuatan serta wibawanya 

sendiri. Namun para perempuan karier yang telah ter-emansipasi dan sadar  

akan hak-haknya harus bertahan pada wilayah yang dalam kenyataannya 

masih dikuasai oleh laki-laki yang “diskenario” melalui suatu sistem kultur 

yang masih sangat male-biased. Sedangkan standar hukum yang tepat untuk 

menentukan suatu perilaku termasuk pelecehan seksual belum jelas 

digambarkan karena adanya perbedaan perspektif antara laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki cenderung melihat kontak seksual fisik sebagai pujian 

sedangkan perempuan cenderung melihatnya sebagai ancaman. Dalam klaim 

pelecehan seksual, pengambil keputusan sering bergumul dengan mencoba 

menentukan apakah suatu perilaku dapat dikatakan pelecehan seksual 

(Rotundo, Nguyen, & Sackett, 2001). Hal tersebut menjadi menarik untuk 

diteliti karena dengan dihadapkan keadaan tersebut, seorang pemimpin laki-

laki memiliki tanggung jawab yang tidak mudah dalam menghadapi persoalan 

pelecehan seksual yang menyangkut perempuan sebagai korban dan laki-laki 
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sebagai pelaku. Dengan asumsi peneliti bahwa pemimpin laki-laki akan 

menghadapi situasi yang dilematis saat menangani persoalan yang terjadi 

dalam ruang lingkup kewenangannya. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan sebelumnya sehingga fokus penelitian dapat tercapai. 

Tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh pemahaman secara utuh mengenai respon 

yang ditunjukkan oleh pemimpin laki-laki ketika mendapat 

laporan pelecehan seksual. 

2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana bila representasi 

organisasi dipegang oleh pemimpin laki-laki ketika menangani 

pelecehan seksual. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Menambah informasi dalam bidang psikologi industri dan 

organisasi khususnya terkait penanganan pelecehan seksual di 

tempat kerja. 

b. Memberikan gambaran respon dan dinamika psikologis pemimpin 

laki-laki dalam menangani pelecehan seksual di tempat kerja. 
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c. Menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan pelecehan seksual di tempat kerja. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya pemimpin laki-laki 

dalam menangani pelecehan seksual di tempat kerja. 

 

 

SKRIPSI DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMIMPIN...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ROSYIAN BADRIANA 


