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GAMBARAN UMUM SEPUTAR KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA 

2.1 Pergerakan Feminisme di Barat 

Gerakan  feminisme  awal merupakan  sebagai  usaha-usaha  untuk menghadapi  

patrarki  antara  tahun  1550-1700  di  Inggris . Fokus  perjuangan  feminisme  awal  

adalah melawan  pandangan  patriarkis  mengenai posisi  subordinat  perempuan  

karena dianggap sebagai mahluk yang  lebih  lemah, lebih emosional dan tidak 

rasional (Jenainati dan  Groves dalam Ross,  2009:  40).   Menurut  Hodgson-Wright  

(dalam Ross, 2009: 41), perjuangan  feminisme  awal  melalui  tiga cara. Pertama 

melalui usaha untuk merevisi esensials  subordinasi  perempuan  dalam ajaran  

gereja.  Kedua  dengan  menentang berbagai  buku  panduan  bersikap  yang 

cenderung  mengekang  perempuan  pada jaman tersebut. Ketiga, dengan 

membangun solidaritas  antar  penulis  perempuan. Solidaritas  ini membangun 

kepercayaan diri dan  dukungan  finansial  di  kalangan  penulis perempuan.  

Pendidikan  inteketual  yang diberikan  kepada  anak-anak  perempuan dalam  

keluarga-keluarga  yang  dipengaruhi  oleh  Pencerahan  pada  gilirannya 

menerbitkan  inspirasi  mengenai pentinganya pendidikan perempuan menjadi 

dasar  bagi  pergerakan  yang  lebih  politis dalam  feminisme  gelombang  pertama 

(Ross, 2009: 41).  

 



 

2.1.1 Feminisme Gelombang Pertama  

Feminisme  gelombang  pertama dianggap  dimulai  dengan  tulisan Mary 

Wollstonecraft The Vindication of  the Rights of  Woman  pada tahun 1792 hingga  

perempuan mencapai  hak  pilih  pada  awal  abad keduapuluh. Tulisan 

Wolstonecraft  dilihat  Sanders  sebagai tonggak  gerakan  feminisme  modern 

Wollstonecraft  menyerukan  pengembangan sisi rasional pada perempuan dan 

menuntut agar  anak  perempuan  dapat  belajar  di sekolah  pemerintah  dalam  

kesetaraan dengan  anak  laki-laki.  Pendidikan  ini diharapkan  Wolstonecfrat  akan 

mengembangkan  intelektualitas  perempuan sehingga  mampu  berkembang  

menjadi individu  yang  mandiri,  terutama secara finansial (Richardson,  2002: 67).   

Perjuangan Wollstonecraft  dilanjutkan  oleh  pasangan Harriet  dan  John  

Stuart Mill.  Mereka memperjuangkan  perluasan  kesempatan kerja  bagi  

perempuan  dan  hak-hak  legal perempuan  dalam  pernikahan  maupun perceraian. 

Feminisme gelombang pertama juga sudah  diwarnai  oleh  usaha  beberapa 

perempuan  untuk  memperjuangkan  hak perempuan  setelah menikah  dan  hak  

asuh anak setelah perceraian. Salah satu pejuang hak  perempuan  yang  sudah 

menikah  yang paling  menonjol  adalah  Caroline  Norton yang memperjuangkan 

hak asuh atas anak-anaknya setelah Caroline bercerai (Gleadle dalam Richardson,  

2002: 67).  Aktifitas  para  perempuan  ini merangsang  tumbuhnya  kesadaran 

mengenai  ketertindasan  perempuan  yang kemudian  mendorong  munculnya  

berbagai organisasi  untuk  membela  nasib  kaum perempuan. Di  Inggris,  



meningkatnya meningkatnya  jumlah  perempuan  yang bekerja  menuntut  

disediakannya  sekolah yang  dapat  mempersiapkan  perempuan sebagai  tenaga  

kerja  professional.  Meski lapangan  kerja  yang  tersedia  umumnya berada pada 

sektor domestik, namun hal  ini mendorong  meluasnya  kebutuhan pendidikan  

untuk  perempuan.   

Pada gilirannya,  semakin  banyak  perempuan yang  terlibat  di  dunia  

pendidikan  yang memicu  dicetuskannya  ide  bahwa perempuan  berhak  

mendapatkan  hak  pilih (Sanders, Richardson,  2002: 68).  Isu  ini semakin 

memuncak pada  1895  saat  kata  ―feminist  digunakan untuk  pertama  kalinya  

dalam  Athenaeum.  Hak  pilih  untuk perempuan dicapai pada 1918.  Sementara  

itu,  gerakan  mereka hanya  ditujukan  untuk  isu-isu  tertentu  saja dan  belum  ada  

kesadaran  mengenai gerakan  feminisme  yang  lebih  luas.  Hanya perempuan kaya 

yang memiliki kesempatan untuk  berkarir  dan  kehidupan  domestic karena mereka 

mampu membayar  pelayan untuk  melakukan  pekerjaan  rumah  tangga mereka.  

Dan  kritik  yang  paling  mencolok adalah para feminis ini masih mengandalkan 

bantuan  kaum  laki-laki  untuk  mencapai tujuan-tujuan mereka.   

2.1.2 Feminisme Gelombang Kedua 

Feminisme  gelombang  kedua dimulai  pada  tahun  1960an  yang  ditandai dengan  

terbitnya  The  Feminine  Mystique, diikuti  dengan  berdirinya National  

Organization  for  Woman  (NOW) pada 1966  dan  munculnya  kelompok-

kelompok conscious  raising  (CR)  pada  akhir  tahun 1960an. Feminisme 

gelombang kedua dinilai sebagai  feminisme yang  paling  kompak  dalam  paham  



dan pergerakan  mereka. Feminisme gelombang kedua bertema besar ―women’s  

liberation yang dianggap sebagai gerakan  kolektif  yang  revolusionis. Gelombang  

ini  muncul  sebagai  reaksi  ketidakpuasan  perempuan  atas  berbagai diskriminasi  

yang  mereka  alami  meskipun emansipasi  secara  hukum  dan  politis  telah dicapai 

oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih 

memusatkan  diri  pada  isu-isu  yang mempengaruhi  hidup  perempuan  secara 

langsung:  reproduksi,  pengasuhan  anak, kekerasan  seksual,  seksualitas  

perempuan, dan  masalah  domestisitas .  

Menurut  Thornham  (2006: 134), feminisme  gelombang  kedua  di  

Amerika dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  aliran. Kelompok pertama 

merupakan aliran kanan yang  cenderung  bersifat  liberal  yang bertujuan untuk 

memperjuangkan partisipasi perempuan  di  seluruh  kehidupan  sosial  (di 

Amerika),  dengan  hak  dan  kewajiban  yang sama  dengan  laki-laki.  Aliran  

kedua  sering  disebut  aliran kiri  dan  bersifat  lebih  radikal.  Feminisme radikal 

ini  percaya  bahwa  kekuasaan patriarki  bekerja  pada  insitusi-institusi personal  

seperti  pernikahan,  pengasuhan anak,  dan  kehidupan  seksual . Menurut  aliran  

ini, perempuan  telah  dipaksa  oleh  patriarki untuk  bersikap  apolitis,  mengalah,  

dan lemah  kembut.   

Namun dalam The British National  Women’s  Liberation  Conference pada  

1970,  aliran  kanan  dan  kiri  di  Inggris bersatu  dan  menyerukan  satu  feminisme. 

Secara  kompak  mereka  menuntut persamaan  upah,  persamaan  pendidikan dan  

kesempatan  kerja,  tempat  penitipan anak  24  jam,  alat  kontrasepsi  gratis,  dan 

aborsi  sesuai  kebutuhan.  Tuntutan-tuntutan ini  menunjukan  bahwa  feminisme 



gelombang  kedua  berfokus  pada  isu perempeuan  sebagai  kelompok  yang 

tertindas  dan  tubuh  perempuan  sebagai situs utama penindasan tersebut.  Menurut  

Thornham  (2006),  salah  satu ciri utama feminisme gelombang kedua baik  di  

Inggris  maupun  di  Amerika  adalah usaha mereka untuk merumuskan teori yang 

mampu  memayungi  semua  perjuangan feminis. Dalam pandangan Thornham, 

buku The  Second  Sex dari  Simone  de Beauvoir  menjadi  salah  satu  acuan  utama 

feminisme  tahun  1970an. Simone  de Beauvoir  menentang  determinisme  biologis 

dalam  fisiologi,  determinisme  dorongan bawah sadar dalam psikoanalisa Freud  

dan determinisme  subordinasi  ekonomi  dalam teori  Marx  .  Menurut  de  

Beauviour, teori-teori  tersebut  telah  mendorong internalisasi  konsep  perempuan  

sebagai yang  liyan  (the  Other)  dan  perempuan menjadi wanita karena konstruksi-

konstruksi sosial yang patriarkis  tersebut. Bagi  de Beauvoir,  perempuan  harus 

merebut  kesempatan  untuk  mencapai kesetaraan  dalam  hal  ekonomi  dan  sosial 

agar perempuan menjadi subjek yang setara dengan laki-laki.  Di  Amerika,  

pendapat  de  Beauvoir dikembangkan  oleh  Betty  Freidan,  Kate Millett,  dan  

Shulamith  Firestone Baik Freidan maupun de Beauvoir percaya bahwa satu-

satunya  jalan untuk  membebaskan  perempuan  dari ketertindasan  adalah  dengan  

mengubah perempuan itu sendiri. Freidan berpendapat, untuk  menjadi  perempuan  

yang  setara dengan  laki-laki,  perempuan  harus meninggalkan  jebakan  rumah  

tangga  dan semua  feminine  mystique  yang  mengikat perempuan  dalam  konstuksi  

yang mensubordinasinya.  Menurut  feminis  gelombang  kedua, conscious  rising  

(pencerahan  akan  kondisi tertindasnya  perempuan  oleh  patriarki) merupakan  

alternative  terbaik  untuk menyadarkan  perempuan  dari keterkungkuan mereka. 



Sementara  itu  Kate  Millett  dan Firestone  berpendapat  lebih  radikal. Bergerak  

di  bidang  sastra,  Kate  Millett mengembangkan  kajian  sastra,  film,  dan budaya  

untuk  melawan  penindasan terstruktur  melalui  control  ideologis. Sementara  

Firestone  mengikuti  ajaran Marxis  dan  mengajak  perempuan menguasai  alat-

alat  reproduksi. Di  Inggris,  Julliet  Mitchel  setuju bahwa  penindasan  perempuan  

utamanya dilakukan  secara  ideologis  dalam psychology of femininity‘ (Thornham, 

2006: 137).  

2.2 Perkembangan Feminisme di Indonesia 

Perjalanan ide feminisme di Indonesia merupakan perjalanan yang terjal.  Awal ide 

feminisme bisa dikatakan dibangun pada Kongres Ibu pertama di Yogyakarta pada 

tahun 1928 yang mebahas isu-isu penting pada masa itu, yaitu, isu pendidikan dan 

perempuan. Selanjutnya, ide-ide feminisme terus berlanjut setelah Indonesia 

merdeka pada tingkat akar rumput yang secara gigih dipelopori oleh Gerwani 

(Gerakan Wanita Indonesia) di tahun 1950-an. Setelah masa kepemimpinan 

presiden Sukarno, gerakan perempuan memasuki masa kelam di era presiden 

Suharto, yakni, dikooptasi  dan didominasi oleh negara.  Baru pada masa Reformasi 

ide-ide feminisme tumbuh subur dengan adanya demokrasi. Namun, pintu 

demokrasi yang terbuka lebar mengundang berbagai kelompok seperti kelompok 

agama konservatif yang juga menerabas masuk. Dengan demikian, tantangan 

perempuan Indonesia semakin besar memasuki abad ke-21. Secara rinci berikut 

sejarah gerakan perempuan di Indonesia. (Website Komnas Perempuan) 

 



2.2.1 Sejarah Kolonial  (akhir abad 19 awal abad 20)  

Pada tahun 1879 – 1904, sejarah feminisme ketika zaman kolonial telah dipelopori 

oleh RA Kartini. Ia muncul akhir abad ke 20 (1879-1904). Ia diperlakukan tidak 

adil oleh orang tuanya dengan “dipingit” tidak seperti saudara  laki-lakinya yang 

disekolahkan di Universitas Leiden di Belanda. Ia  merasa  terhina oleh adanya 

perkawinan permaduan (poligami). Ia kemudian mempelopori dibukanya sekolah 

untuk mendidik wanita. Setelah itu lahirlah  tokoh feminisme di Jawa Barat yakni 

Dewi Sartika.  

Organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika  yang lahir 

tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan dengan  Organisasi Nasional 

pertama Boedi Oetomo (1908). Setelah Poetri Mardika  berdiri, muncullah 

perkumpulan perempuan lainnya bernama Putri Sejati dan Wanita Utama. 

Selanjutnya Gerakan Pembaharuan Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 

1917 telah melahirkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 dan kemudian 

diikuti oleh organisasi  perempuan  kaum  katolik, dan protestan. Demikian pula di 

Maluku, Minahasa dan Minangkabau. Gerakan organisasi Aisyiah ini memiliki isu 

sentral agar perempuan mendapat  pendidikan  yang  baik  dan perbaikan kondisi 

poligini. Sedangkan organisasi perempuan kaum katolik dan protestan 

menyuarakan anti poligami.  

Tahun 1920 muncullah Organisasi Sarekat Rakyat yang menyuarakan    

peningkatan  upah  dan  kondisi  kerja  yang  baik  bagi kaum  perempuan. Disusul  

kemudian oleh lahirnya organisasi lainnya yang memperjuangkan perlunya  



pendidikan bagi kaum perempuan, menentang  perkawinan  anak-anak,  permaduan  

serta  perdagangan perempuan dan anak-anak.  

Tahun  1928-1930  marak  tumbuh  berbagai  organisasi  perempuan.  Pada  

tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya Persatoean Perempuan  Indonesia  

(PPI) yang menyuarakan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. PPI 

kemudian namanya diganti menjadi  Perikatan  Perhimpunan  Istri  Indonesia  (PPII)  

yang  menyuarakan  penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak. Organisasi  

Istri Sedar (1930) masih tetap menyuarakan anti poligami dan perceraian. 

Organisasi  perempuan  berkembang pesat pada tahun 1930-an.   

2.2.2 Pendudukan Jepang (1942)  

Organisasi Serikat Rakyat Istri Sedar merupakan organisasi yang sebetulnya  

diperalat oleh pemerintah Jepang yang  menyuarakan kecaman terhadap   politik  

pemerintah kolonial Belanda, anti kapitalisme dan menyuarakan perlunya  

perbaikan nasib kaum perempuan proletar. Pada masa inipun telah dibentuk  

organisasi Fujinkai, yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan  

berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini adalah  

semata- mata memihak Jepang untuk kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri dari  

istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hirarki sejalan dengan kegiatan suami.  

2.2.3 Masa Belanda   

Tahun 1946-1949 Kongres Wanita  Indonesia kembali menyuarakan upah yang  

sama, perbaikan hukum perkawinan serta esensi pendidikan  untuk  perempuan.  

Wanita Indonesia harus menyokong Indonesia Merdeka, bergabung dengan  



pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya hingga akhirnya Belanda dikalahkan 

pada tahun 1949. 

2.2.4 Pasca Kemerdekaan – Orde Lama  

Tahun 1950 organisasi wanita berangsur-angsur  hancur, disamping  itu  muncullah    

GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai kelanjutan dari Istri Sedar. 

Organisasi ini tersebar di berbagai kegiatan  masyarakat  seperti  warung,  koperasi,  

koperasi simpan pinjam, petani, buruh pabrik, taman kanak-kanak yang 

diselenggarakan di  pasar,  perkebunan,  kampung,  Badan  Penyuluh Perkawinan, 

dan kursus-kursus dengan materi buku ajaran komunis. Organisasi ini  

menyuarakan: sukseskan  pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran  

perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi pemerkosa dan 

penculikan, kegiatan  sosek bagi kaum  perempuan,  pendidikan  masalah  politik,  

kesehatan,  dan monogami.  Pada  dasarnya  organisasi   ini  menyokong  kampanye 

politik  terpenting  yang  dilakukan  oleh  PKI.  Anggota  organisasi  ini terdiri dari 

lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh.  

Tahun 1955 muncul Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis, serta 

berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan dalam 

bentuk Balai-balai Perempuan, Bank-bank Perempuan, Surau Perempuan,  

Organisasi Perempuan serta Majalah Perempuan. Selain itu, tahun 1954 lahir pula 

organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). 

 

 



2.2.5 Masa Orde baru  

Pada  era  ini  organisasi masa mengalami  pengekangan  hingga tahun 1968. Tahun  

1966 hingga 1970  terjadi pembersihan PKI. Satu-satunya  organisasi  yang  hidup  

adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur kedalam Golkar. Pada tahun  inilah 

hilang organisasi wanita yang bersifat independen, akan tetapi lahir beberapa 

organisasi besar seperti: Golkar, Dharma Wanita (  istri PNS), Dharma Pertiwi (Istri 

yang suaminya bekerja di Angkatan Bersenjata) serta organisasi PKK. Adanya 

bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap  

departemen, muncul organisasi perempuan istri pejabat yang bersifat semu.  

Kegiatan  lebih  banyak  berhubungan dengan kepentingan suami. Organisasi  ini  

mendapat bantuan dari pemerintah baik politik maupun praktis, memperoleh  

berbagai kemudaha transportasi, kantor, keuangan dsb.  

2.2.6 Era Reformasi  

Runtuhnya Orde Baru yang telah menyuburkan korupsi, kolusi dan  nepotisme  

yang bertahan selama 32  tahun  telah  membawa implikasi  dan  krisis  yang  

bersifat multidimensi. Berbagai belenggu yang menyangkut kebebasan 

berorganisasi, berpendapat dalam  setiap aspek  kelembagaan  baik  formal maupun  

non formal telah membuka pintu derasnya arus demokrasi  dalam kehidupan bangsa 

Indonesia.  

Dalam era reformasi, munculnya berbagai organisasi wanita yang 

membangkitkan  kembali  para reformis  wanita  seperti  tahun 1930-an yang tidak 

saja membela kaumnya sendiri, melainkan  juga membela  dan  memikirkan  nasib  



masyarakat  marjinal, berbagai organisasi LSM yang membela rakyat kecil antara 

lain Wardah Hafiz, kelompok  perempuan yang  menamakan  Suara  Ibu  Peduli  

yang membela  hak  anak,  Ratna  Sarumpaet  yang  memperjuangkan demokrasi  

dan hak buruh perempuan lewat organisasi  Teaternya, Nursyahbani  Kacasungkana  

yang  membela  wanita  dari obyek kekerasan  dan kejahatan melalui supremasi 

hukum, LRC-KJHAM merupakan LSM di Jawa Tengah yang memfokuskan untuk 

membela hak-hak perempuan marjinal, tidak ketinggalan Ibu  Aisyah  Amini  yang  

telah  berkiprah  dalam  dunia  politik  sejak lama, serta  masih  banyak  lagi  tokoh  

wanita  I lainnya  yang berkiprah dalam organisasi wanita.  

2.3 Sejarah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

2.3.1 Peristiwa Mei 1998 

Mei 1998 merupakan masa berkabung kesekian kalinya dalam sejarah kehidupan 

perempuan di Indonesia dan menjadi puncak kegetiran perempuan di masa Orde 

Baru. Perempuan Indonesia, khususnya mayoritas Etnis Tionghoa di masa itu, 

tepatnya 13 – 15 Mei 1998 menjadi korban eksploitasi seksual. Tindakan perkosaan 

dilakukan secara sistematis dan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dari 

barat hingga timur, khususnya Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan dan 

Jakarta. Berangkat dari tragedi tersebut, kelompok perempuan dari latar belakang 

yang beragam bahu membahu semakin menguatkan barisan dan menuntut 

pemerintah untuk meminta maaf dan melakukan penyelidikan secara mendalam 

atas peristiwa eskploitasi seksual dan perkosaan sistemik. Tindak perkosaan dan 



berbagai bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan (Website Komnas 

Perempuan).  

2.3.2 Peran Tim Relawan Untuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Juni - Juli 1998) 

Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan merupakan salah satu tim di 

bawah tim Relawan untuk Kemanusiaan yang pada awalnya merupakan gerakan 

aktivis demokrasi. Ia dipelopori oleh salah seorang rohaniawan Katolik yaitu Romo 

Sandyawan Sumardi. Tim Relawan ini sebenarnya telah bekerja sejak tahun 1996, 

yang pada saat itu terjadi penghancuran gedung PDI di Jalan Diponegoro dan atau 

Jalan Proklamasi. Dalam tim relawan untuk kemanusiaan sendiri, seluruh gerakan 

sosial, termasuk gerakan perempuan dan juga seluruh gerakan masyarakat sipil 

bekerja cukup intensif dalam mengembangkan data. Ternyata, dari data yang 

terkumpul dari tahun 1996 hingga tahun 1997, tim menemukan adanya data 

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dimana-mana dan menjadi hal yang 

penting untuk didata. Untuk itu, Ita Nadia dan timnya yang berasal dari gerakan 

perempuan, yang juga merupakan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, kemudian 

mendesak Tim Relawan untuk Kemanusiaan untuk harus membentuk Tim Relawan 

khusus untuk kekerasan terhadap perempuan. Lalu, Tim Relawan untuk Kekerasan 

terhadap Perempuan terbentuk dan berbasis di kantor Kalyanamitra.  

Setelah terbangun Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan, tim 

membangun beberapa sub-tim, yakni Tim Penerima Telepon, Tim Pencatat, dan 

Tim Data. Setiap sub-tim ini diketuai juga oleh seorang Relawan. Berdasarkan 



keterangan yang disampaikan oleh Ita Nadia bahwa total ada sekitar 15 orang 

relawan yang bergerak di dalam tim tersebut. Tim Data, berperan mencatat dan 

mengolah data yang diterima oleh tim penerima telpon. Tim pengolah data sendiri 

terdiri dari lima (5) orang yaitu Kamala Chandrakirana, Justina Rostiawati, Melani 

Budianta, Ruth Indiah Rahayu dan Ita Nadia sendiri (Website Komnas Perempuan). 

2.3.3 Signatory Campaign. 4000 (Juni 1998) 

Signatory Campaign tersebut disusun pada tanggal 16 Juni 1998, dan hanya dalam 

2 (dua) minggu telah mendapatkan dukungan 4.000 penandatangan dari beragam 

latar belakang seperti pemuka agama, akademisi, aktivis perempuan, tokoh 

masyarakat, dan pekerja kemanusiaan; baik laki-laki maupun perempuan; dari 

dalam maupun luar negeri. Mengingat kondisi pada masa itu, dimana surat 

elektronik atau email masih merupakan hal baru, mengumpulkan sekian ribu tanda 

tangan dalam jangka pendek merupakan capaian sangat luar biasa. Mereka 

mendukung pernyataan yang menuntut pertanggungjawaban negara terhadap 

tindak kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998. Mereka, 

menyebutkan dirinya sebagai Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan.  

Adapun tuntutan dalam Signatory Campaign mencakup 3 hal sebagai 

berikut: 1. Investigasi terhadap kerusuhan Mei 1998 mencakup kasus-kasus 

penyerangan seksual terhadap kaum perempuan; 2. Para pelaku dan 

penanggungjawab tindak kekerasan terhadap perempuan diadili dan diberi sanksi 

hukum yang tegas; dan 3. Presiden RI mengutuk perkosaan yang terjadi dan 

menyatakan maaf kepada para korban dan keluarganya di hadapan publik. 



Pernyataan yang ditandatangani 4.000 orang sampai akhir Juni 1998 itulah yang 

dikirim kepada Presiden Habibie dengan harapan agar Pemerintah mengakhiri 

kebungkamannya dan menunjukkan itikad baik menindaklanjuti dampak peristiwa 

Mei 1998.  

Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan. Saat itu, Tim Relawan 

untuk Kemanusiaan sedang melakukan pendataan jumlah orang yang meninggal 

dan terluka saat terjadinya penjarahan, pembakaran dan pembunuhan. Namun, 

secara perlahan-lahan beberapa saksi menceritakan adanya sejumlah perempuan 

korban perkosaan yang sedang menderita dan tersiksa dalam kebisuaan. Informasi 

dan berita tentang terjadinya pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis 

Tionghoa, tidak hanya mengagetkan, tapi juga menimbulkan rasa marah terhadap 

negara, yang selama kerusuhan itu dianggap absen. Kekacauan sosial-politik ini 

menyulut kemarahan dan respon kolektif dari berbagai anggota masyarakat, antara 

lain dari sejumlah perempuan sebagai warga masyarakat sipil, yang kemudian 

bergabung dalam Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan.  

Tahun 1998 jugalah, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak 

kelompok perempuan dari latarbelakang yang berbeda, akhirnya menjadi 

momentum dan pintu masuk gerakan perempuan untuk terus maju dan berupaya 

untuk memenuhi hak asasinya sebagai bagian warga negara Indonesia. Negara dan 

pemerintah Indonesia didesak untuk turut dan mulai memberikan perhatian 

terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia 

 



2.3.4 Pertemuan dengan Presiden RI (15 Juli 1998) 

Komnas Perempuan (dalam Website Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa 

pada tahun 1998, masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencoba 

berkali-kali mengirimkan surat kepada Presiden Habibie guna mengungkapkan 

fakta bahwa telah terjadi perkosaan terhadap perempuan dalam konteks kerusuhan. 

Namun, tidak ada tanggapan dari Setneg (Sekretariat Negara) mengenai surat-surat 

yang sudah dikirimkan tersebut selama hampir satu bulan lebih. Karena tidak ada 

tanggapan, selanjutnya Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengirim 

surat kepada Presiden dengan mencantumkan nama tokoh-tokoh perempuan senior. 

Tidak kurang dari 22 (dua puluh dua) orang tokoh perempuan senior dari berbagai 

profesi, etnik dan pengalaman menandatangani surat permohonan pertemuan 

tersebut, termasuk di antaranya Ibu Saparinah Sadli. Hal ini, guna memudahkan 

terjadinya pertemuan dengan Presiden Habibie. Pengiriman surat pun dilakukan 

tidak hanya melalui Istana, melainkan juga dikirim langsung ke rumah Presiden 

Habibie di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, surat serupa juga telah 

dilayangkan kepada Wiranto, Panglima TNI saat itu. Namun surat tersebut ditarik 

setelah mendengar pernyataan Wiranto di televisi yang menyatakan telah 

berkeliling ke berbagai rumah sakit di Medan, Penang, dan lain-lain tetapi tidak 

menemukan korban perkosaan.  

Sementara pada saat itu Saparinah Sadli baru saja kembali dari sebuah 

lokasi di Jakarta Barat untuk bertemu korban. Mendengar pernyataan di televisi itu, 

Saparinah Sadli berkesimpulan lebih baik menarik kembali surat yang ditujukan 

kepada Wiranto dan selanjutnya membuat surat baru untuk dikirimkan kepada 



Presiden. Pada saat yang bersamaan, Dewi Fortuna Anwar, yang saat itu menjabat 

sebagai juru bicara presiden, berhasil diyakinkan oleh Masyarakat Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan. Hari itu, 15 Juli 1998, Dewi telepon dan bicara ”hari ini juga 

kalian harus datang”. Pemberitahuan itu menginformasikan bahwa sejumlah 

perempuan yang menandatangani surat tersebut akan diterima oleh Presiden kita itu 

ke Pak Habibie ketika kita, Habibie di Bina Graha. Pada saat itu, tokoh perempuan 

yang hadir antara lain Ibu Hartarto, Ita F Nadia, Shinta Nuriyah, Saparinah Sadli, 

Ibu Kuraisin Sumhadi, Ibu Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan 

Smita Notosusanto. Sedangkan dari pihak Pemerintah diwakili oleh Presiden BJ 

Habibie dengan didampingi oleh Bapak Sintong Panjaitan (penasehat presiden 

dalam bidang militer). Pada pertemuan tertutup bersama Presiden Habibie ini, 

terjadilah perdebatan tentang peristiwa perkosaan dan eksploitasi seksual terkait 

reformasi Mei 1998 selama dua setengah jam. Hal ini, pada awalnya Presiden 

Habibie tidak percaya dan berat untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama 

Presiden Republik Indonesia. Setelah mendengar data-data perkosaan tersebut yang 

dipresentasikan oleh Ita Nadia, Presiden Habibie akhirnya meyakini bahwa benar 

terjadi perkosaan. Mayoritas korban adalah perempuan yang berasal dari Etnis 

Tionghoa. Pada hari itu juga, Presiden menginstruksikan kelompok perempuan 

yang hadir pada saat itu di Istana Negara untuk membuat pernyataan. Presiden 

Habibie akan menggunakan pernyataan tersebut pada konferensi pers, yang akan 

dilakukan pada hari itu. Isi pernyataan tersebut adalah permintaan maaf negara atas 

tragedi yang disinyalir telah terjadinya perkosaan sistematis yang menimbulkan 

korban perempuan yang mayoritas berasal dari Etnis Tionghoa.  



2.3.5 Kebangkitan Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan (Juni - Juli 1998) 

Di pihak akademisi perempuan, saat itu dihadapkan pada situasi yang sulit karena 

informasi tentang perkosaan terhadap perempuan Tionghoa ini sangat tidak jelas. 

Strategi untuk mengungkap informasi didapatkan dengan cara menghimpun 

informasi melalui jaringan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Jakarta, 

tingkat nasional dan regional serta jaringan gereja, salah satunya adalah Romo 

Sandyawan. Pada awalnya, Saparinah Sadli berinisiatif membuat lembaga crisis 

center agar dapat menampung pengaduan korban secara langsung. Nampaknya 

pengaduan tentang adanya fakta eksploitasi seksual dan perkosaan kemudian 

datang dari berbagai kalangan, seperti Kalyanamitra, Mitra Perempuan dan 

organisasi massa perempuan serta wartawanwartawan asing yang dalam 

kapasitasnya lebih banyak mobilitas di luar Jawa. Tentu ini mengagetkan, ternyata 

beragam laporan yang terkumpul, betapa banyak korban, dan tentu membutuhkan 

dukungan lebih besar untuk memulihkan korban dan meminta pertanggungjawaban 

negara atas peristiwa penghancuran martabat kemanusiaan ini. Saat itu, 

Kalyanamitra yang diketuai oleh Ita Nadia melakukan kerjasama dengan para 

Akademisi, melalui Smita, tepatnya dengan PKWJ UI (Pusat Kajian Wanita dan 

Jender, Universitas Indonesia), dan juga Komnas HAM dengan Ibu Saparinah 

Sadli, yang juga merupakan Ketua PKWJ UI dan wakil ketua di Komnas HAM. 

Smita menghubungkan kami sebagai seorang aktivis dan pengumpul data dengan 

akademisi. Karenanya, Ita Nadia lebih lanjut menyatakan bahwa Smita adalah 

mediasi atau menjadi penghubung atau jembatan antara aktivis perempuan dengan 



para intelektual atau akademisi. Dalam perkembangan pengolahan data, Smita 

jualah yang merangsang tim data untuk terus memperbaiki pengolahan data. 

Meskipun selama masa tersebut, ada kalanya tim pengolah data dari Tim Relawan 

untuk Kekerasan terhadap Perempuan merasa jengkel kepada Smita namun ia justru 

semakin menguatkan kami untuk terus memperbaiki pengolahan data yang ada. 

Data tersebut terus disempurnakan dan dipilah menjadi data untuk ke dalam negeri 

dan data yang untuk keluar negeri. Dalam perjalanan waktu, tim pengolah data 

sempat mengalami kebuntuan setelah data tersebut disempurnakan. Kemana data 

ini akan kami buang, kemana kami akan berkomunikasi. APWLD yang waktu itu 

berpusat di Chiangmai memberikan kami solusi untuk mengirimkan data itu, tetapi 

kemudian mereka mengatakan, “Kalian harus pergi menemui Radhika 

Coomaraswamy!”, maka pada tanggal 27 Agustus 1998, saya diminta untuk 

membawa semua data yang sudah dianalisis.7 Sebelum data dibawa ke Srilanka, 

data tersebut dilihat kembali oleh Smita, dilihat, diorek-orek. Lalu, tim pembuat 

data yang kemudian menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Gadis Arivia 

menerjemahkan dalam Bahasa Inggris, membuat kompilasinya dan membuat 

sistematikanya. Data-data yang bersifat rough data tetap Ita Nadia bawa semua saat 

itu. Data yang telah diolah yang menguatkan informasi awal telah terjadinya 

sejumlah fakta di atas yang oleh Ibu Saparinah Sadli dalam kapasitasnya sebagai 

salah satu anggota Komnas HAM, merupakan orang pertama yang menerima 

laporan-laporan dan mulai mendialogkan dengan kawan-kawan gerakan 

perempuan, termasuk yang secara intensif dilakukan di Pusat Kajian Wanita dan 

Jender (PKWJ) Universitas Indonesia (UI). Meskipun mendapatkan dukungan dari 



Asmara Nababan dan juga Baharudin Lopa, di dalam Komnas HAM sendiri, 

Saparinah Sadli merasa kesulitan untuk meyakinkan anggota Komnas HAM yang 

lain bahwa memang telah terjadi tindak perkosaan yang dilakukan secara 

sistematis. 

2.3.6 Berdirinya Komnas Perempuan (15 Oktober 1998) 

Setelah pertemuan tanggal 15 Juli 1998 itu dan penyampaian pernyataan maaf oleh 

Presiden Habibie di media, penyangkalan demi penyangkalan datang dari jajaran 

internal aparat negara, baik yang berasal dari Polri maupun para menteri yang 

berada dalam kabinet pada saat itu. Di satu sisi, sebagai tindak lanjut komitmen 

Presiden Habibie tersebut, Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta 

(TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998 untuk melakukan penyelidikan terhadap 

kerusuhan Mei, termasuk dugaan terjadinya perkosaan massal sewaktu peristiwa 

tersebut. TGPF, yang dalam penyelidikan masalah ini memanfaatkan laporan Tim 

Relawan untuk Kemanusiaan, setelah penyelidikannya menyimpulkan kebenaran 

terjadinya peristiwa serangan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa. 

Disamping itu, TGPF juga menyebut dalam laporannya bahwa sebagian besar kasus 

perkosaan tersebut berbentuk perkosaan berkelompok (gang rape), yang dalam 

peristiwa itu korban diperkosa secara bergantian pada waktu dan di tempat yang 

sama. Laporan TGPF menyebut, antara lain, terjadinya 92 tindak kekerasan seksual 

yang terjadi selama kerusuhan Mei tersebut di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan 

Surabaya, yang meliputi 53 tindak perkosaan dengan penganiayaan, 10 

penyerangan seksual/penganiayaan, dan 15 pelecehan seksual. Selain TGPF, 

berbagai organisasi atau institusi lain juga menyebutkan terjadinya tindak 



kekerasan seksual selama kerusuhan Mei tersebut. Komunikasi cukup intensif pun 

tetap terjadi antara Presiden Habibie dengan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan, melalui Saparinah Sadli. Presiden Habibie pada saat itu meminta data 

mengenai perempuan korban perkosaan sistematis. Habibie meminta agar data 

tersebut dikirimkan ke faksimile pribadi Habibie, dan tidak melewati Setneg. Selain 

meminta data mengenai perempuan korban, Presiden Habibie juga meminta usulan 

dari Saparinah Sadli mengenai tindak lanjut kasus perkosaan sistemik tersebut. 

Saparinah Sadli, memberikan usulan kepada Presiden Habibie untuk membentuk 

Komisi Nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia. Tidak lama 

setelah usulan mengenai pendirian Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 

Presiden Habibie memanggil kembali Masyarakat Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan untuk datang ke Istana Negara. Presiden Habibie, tanpa diduga, 

menyetujui pembentukan Komnas Perempuan. Tawaran awal dari Presiden adalah 

sebuah komisi yang diberi nama “Komisi Nasional Perlindungan Wanita” dan 

ditempatkan di bawah naungan Menteri Negara Urusan wanita. Tawaran ini ditolak 

dengan tegas oleh para aktivis perempuan, termasuk tawaran agar Ibu Negara 

duduk dalam jajaran kepengurusan Komisi baru tersebut. Hingga akhirnya 

disepakati nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang 

secara eksplisit menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, 

sekaligus dinyatakan sebagai lembaga yang cara kerjanya bersifat mandiri dan 

independen. Sikap tersebut dinyatakan oleh Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan dalam keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1998. yang 

sekaligus mendesak pemerintah untuk segera menyusun tim penyidik nasional 



terhadap Peristiwa Mei 1998, dengan persyaratan tertentu dalam perekrutan 

anggota tim tersebut. Prinsip independensi lembaga Komnas Perempuan ini 

dipertegas antara lain terkait penetapan seleksi anggota paripurna komisi yang 

tanpa adanya intervensi dari pemerintah maupun legislatif. Lembaga ini juga 

memiliki wewenang untuk mendapatkan sumber pendanaan dari masyarakat secara 

tidak mengikat. Berbagai prasyarat independensi inilah yang mendasari perumusan 

dokumen Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional 

Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan. 

Komnas Perempuan merupakan mekanisme nasional pasca orde baru yang pertama 

di Negara Indonesia untuk menyikapi berbagai jenis pelanggaran HAM perempuan. 

Komnas Perempuan juga merupakan pelembagaan spirit gerakan perempuan dalam 

tatanan negara. Komnas Perempuan hadir berkat upaya gigih dari gerakan 

perempuan memastikan kesediaan negara untuk bertanggung jawab pada persoalan 

kekerasan terhadap perempuan. 

2.4 Implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 

Adanya Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga  (UU PKDRT) ini menjadi harapan dalam memperbaiki 

kondisi perempuan  dan  anak  dalam  lingkup  relasi  rumah  tangga,  dan  

pembaharuan  hukum  yang  mengakui kekerasan di ranah domestik. UU PKDRT  

telah memberi ruang bagi korban untuk keluar dari kekerasan berbasis  gender  yang  

terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Melalui  UU  PKDRT  negara  menjamin 



perlindungan warga negara, khususnya perempuan, anak dan pekerja rumah tangga 

yang tinggal menetap bersama pemberi kerja, dari segala bentuk kekerasan. Dengan  

jaminan  ini,  tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT  semakin 

meningkat. Hal  tersebut dapat dilihat pada  lonjakan pelaporan kasus KDRT rata-

rata 103,8% setiap tahunnya sejak UU PKDRT diberlakukan (tahun 2005 hingga 

2015).  

Pengesahan UU PKDRT menjadi momentum penting bagi perempuan 

untuk berani melaporkan kekerasan yang  dialaminya,  bahkan  kekerasan  selain 

KDRT, misalnya  pencabulan,  perkosaan,  pelecehan  seksual, dan sebagainya yang 

dilakukan oleh orang diluar lingkup rumah tangga.  Sekalipun KDRT merupakan  

jenis  kekerasan  yang  selalu  paling  tinggi  angka  pelaporannya  pada  setiap 

tahunnya, Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT pada  tahun 2015 

yang dilakukan Komnas Perempuan  bersama  mitranya  Forum  Pengada  Layanan  

(FPL)  dan  Kementerian/Lembaga  terkait, mencatat  peningkatan  ini  tidak  diikuti  

dengan  peningkatan  kualitas  dan  jumlah  kapasitas  layanan  bagi korban KDRT. 

Selama  ini  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga mengalami  berbagai  

hambatan  untuk dapat mengakses  keadilan melalui  jalur  hukum,  seperti  sulit  

untuk melaporkan  kasusnya  ataupun  tidak mendapat tanggapan positif  dari 

Aparat Penegak Hukum (APH). Implementasi UU PKDRT dengan tidak 

menggunakan  perspektif  gender,  berakibat  undang  undang  ini  juga  kerap  

digunakan  pelaku  untuk mengkriminalisasi perempuan korban. Sejumlah 

pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh 



Komnas Perempuan menunjukkan bahwa  tak  jarang perempuan korban KDRT  

yang justru menyandang status sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.   

  Komnas  Perempuan mencatat  dari  sejumlah  4.371  kasus KDRT  yang  

dilaporkan  langsung  ke Komnas Perempuan  sepanjang  tahun  2011-2015,  1,6%  

(atau  68  kasus)  diantaranya  korban  KDRT  justru mengalami  kriminalisasi,  

dilaporkan  dengan  tindak  pidana  pencurian,  pencemaran  nama  baik,  laporan 

palsu, dan  tindak pidana  lainnya. Sementara dari 68 kasus  kriminalisasi  korban 

KDRT, 20,6%  (atau 14 kasus) diantaranya, kriminalisasi dilakukan dengan 

merujuk kepada UU PKDRT. (Siaran Pers Komnas Perempuan) 

2.5 Sifat Kekerasan dalam Komunikasi Keluarga 

Hocker dan Wilmot (dalam LePoire, 2006: 189) mengemukakan bahwa konflik 

dapat didefinisikan sebagai sebuah perjuangan yang diungkapkan antara setidaknya 

dua individu yang menganggap tujuan yang tidak sesuai, penghargaan yang tidak 

cukup, dan campur tangan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Konflik 

sering terjadi dalam keluarga, konflk juga dapat menghasilkan dampak yang 

membangun atau justu bersifat destruktif seperti kekerasan. Setiap hubungan 

memiliki pola komunikasi yang berbeda, namun sifat keluarga dengan sifat alamiah 

setiap individu, tingkat emosional yang tinggi, ketidaksetaraan kekuasaan dalam 

hubungan, dan keluhan berkepanjangan membuat hubungan dengan sifat tersebut 

lebih rawan untuk terjadi kekerasan (Anderson, Umberson, Elliot dalam LePoire: 

2006: 189). 



 Michael Johnson dan Jenel Leone (dalam LePoire, 2006: 205) 

mengemukakan bahwa ada perbedaan antara kekerasan yang biasa terjadi dalam 

hubungan yang kemudian disebut dengan situational couple violence dan kekerasan 

yang berbasis kontrol dalam suatu hubungan yang disebut dengan patrialchal atau 

intimate terrorism. Intimate terrorism adalah adanya sebuah pola dalam upaya 

mengendalikan perilaku komunikasi yang mengindikasikan keinginan pelaku untuk 

mengendalikan dan mendominasi pasangannya. Johnson dan Leone kemudian 

mengusulkan bahwa pola perilaku pengontrolan tersebut dengan sebutan domestic 

violence, wife beating, dan spousal abuse. Situational couple violence dapat terjadi 

sekali dalam setiap pasangan, sedangkan intimate terrorism  merupakan sebuah 

bagian dari pola kontrol yang biasa terjadi secara berulang dan stabil (Infante dan 

Rudd dalam LaPoire, 2006: 206). 

 Harris dan Holden (LePoire, 2006: 206) menyebutkan bahwa perempuan 

korban KDRT cenderung bertahan dalam pernikahan disebabkan adanya ketakutan 

akan kekerasan fisik yang lebih serius yang akan dilakukan laki-laki sebagai suami 

dikarenakan perpisahan. Grisso (dalam LePoire, 2006: 206) mengungkapkan 

bahwa korban dari kekerasan dalam rumah tangga mengalami kekurangan dalam 

hal finansial untuk meninggalkan suatu hubungan yang penuh dengan kekerasan; 

pasangan yang melakukan kekerasan mengontrol kondisi keuangan keluarga dan 

akses untuk transportasi. Pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga 

membatasi akses perempuan korban KDRT terhadap dunia luar seperti keluarga 

atau teman sebagai upaya untuk mengisolasi korban secara sosial sehingga 

membuat suami sebagai pelaku tindakan KDRT adalah satu-satunya sumber 



pendukung (Grisso dalam LePoire, 2006: 206). LePoire juga menambahkan bahwa 

perempuan dalam hubungan dengan kekerasan merasa bahwa dirinya bertanggung 

jawab atas kekerasan dan perempuan korban merasa tidak berdaya untuk 

melakukan apapun untuk menghadapi kekerasan. 

  



 


