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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Perasaan suka pada lawan jenis sendiri merupakan suatu awal dimana tercipta 

suatu hubungan yang dijalin antara perempuan dan laki-laki serta berdasar pada 

perasaan sayang satu sama lain atau yang biasa kita kenal dengan istilah pacaran. 

Fenomena pacaran sendiri tentu saja bukan lagi suatu fenomena yang asing 

ditelinga kita. Menurut DeGenova & Rice pengertian pacaran adalah menjalankan 

suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas 

bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain.1 Menurut Saxton (dalam 

Bowman, pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi 

berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda 

yang belum menikah dan berlainan jenis).2 Perasaan tersebut dapat diartikan 

sebagai perasaan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki satu sama lain. Jika kita 

telusuri lebih lanjut, pacaran sendiri nyatanya memiliki dampak positif serta negatif 

yang bisa ditimbulkan. Dampak positif dari pacaran sendiri diantaranya adalah 

memiliki tempat curhat yang bisa dipercaya, jaringan pertemanan akan semakin 

luas, dapat mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih variatif, serta memiliki 

perasaan aman, nyaman serta terlindungi. Tetapi, dibalik dampak- dampak positif 

tersebut nyatanya pacaran juga memiliki segudang dampak negatif yaitu diantaranya 

adalah sulit memusatkan pikiran pada satu hal, terkadang waktu dan pikiran habis 

untuk memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan (misalnya ketika 

sedang bertengkar), serta yang lebih parah dan saat ini marak terjadi adalah 

pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam hubungan. 

Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan pendapat para ahli, hubungan 

pacaran idealnya diisi dengan kebahagiaan, kehangatan, dan sukacita antar dua 

belah pihak serta perlindungan yang diberikan oleh laki-laki kepada pasangan 

 

1 DeGenova, M.K & Rice, P.P. Intimate Relationship, Marriages, and Families, (New 
York: Mc. Grow-Hill, 2005), hlm. 112. 

2 Bowman, H.A. & Spanier, Modern Marriage, (Newyork: Mc. Grow-Hill, 1978), 
hlm.28. 
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perempuannya. Oleh karena itu, tidak jarang muncul pendapat bahwa dalam masa 

pacaran tidak akan memicu terjadinya tindak kekerasan, karena diliputi oleh nuansa 

romantisme dan kasih sayang.3 Tetapi, pada faktanya kekerasan dalam pacaran kian 

marak terjadi dan tak sedikit perempuanlah yang seringkali menjadi korban dari 

kekerasan dalam pacaran. 

Menurut Murray4 kekerasan dalam pacaran adalah penggunaan dengan sengaja 

taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta memepertahankan 

kekuasaan atau kontrol terhadap pasangannya. Tindakan kekerasan dalam pacaran 

lebih ditekankan adanya kontrol terhadap pasangannya. Cara yang digunakan 

dengan taktik kekerasan (rayuan dan ancaman) dan bahkan menggunakan tekanan 

fisik (memukul atau menampar). Ironisnya, bentuk-bentuk kekerasan yang 

menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalani oleh 

perempuan itu sendiri dimana di dalamnya termasuk ke dalam hubungan keluarga, 

hubungan antar lawan jenis yang berlandaskan cinta di luar pernikahan seperti 

pacaran, pertemanan, hubungan rekan kerja, hingga hubungan- hubungan sosial 

kemasyarakatan secara umum. Kekerasan yang menimpa perempuan pun dapat 

terjadi dimana saja, baik itu berada di ruang “publik” maupun di ruang “privat”. 

Kemudian, dari berbagai macam bentuk kekerasan yang menimpa perempuan, 

bentuk yang paling umum dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu kekerasan fisik, 

psikologis, dan seksual. 

Dilansir dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Indonesia, bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan, baik berupa 

kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.5 Bahkan, 1 dari 4 perempuan di negara 

maju juga mengalami kekerasan hingga mencapai 25%. Di negara-negara Afrika 

dan Asia, tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi yaitu sekitar 37%. 

Tak hanya itu, pada tahun 2016 KemenPPPA menyatakan bahwa sebanyak 33,4% 

perempuan usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan 

 

3 Ramadita, Marsha. Hubungan Antara Kecemasan Dengan Acceptance Of Dating Violence 
Pada Diri Perempuan Dewasa Muda Korban Kekerasan Dalam Pacaran Di Jakarta. Jurnal. Fakultas 
Piskologi. Universitas Bina Nusantara, 2012. 

4 Jill Murray, But, I Love Him. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 10. 
5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Waspada 

Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran, Selasa, 20 Maret 2018, www.kemenpppa.go.id 
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seksual selama hidupnya. Diantara banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, 

tingkat kekerasan baik secara fisik dan seksual yang dialami perempuan belum 

menikah yaitu sebesar 42,7%. Data dari KemenPPPA juga sekaligus menyatakan 

bahwa 10.847 pelaku kekerasan, sebanyak 2.090 pelaku kekerasan adalah pacar.6 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan tahun 2016 juga mengindikasikan terjadinya peningkatan kasus 

kekerasan dalam pacaran dalam beberapa tahun terakhir, yang meningkat dari 

21% di tahun 2015 menjadi 24% di tahun 2016. Angka kekerasan dalam masa 

pacaran memiliki pola yang sama setiap tahunnya dengan menduduki posisi kedua 

tertinggi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Relasi Personal 

(KDRT/RP) terhadap perempuan.7 

Kekerasan dalam hubungan berpacaran atau abusive relationship dapat 

disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang pacaran itu sendiri. Remaja 

seringkali menganggap bahwa pacaran sebagai sebuah konsep saling memiliki 

antara satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.8 Bahkan hasil penelitian 

Ferlita diketahui seringkali perempuan yang terjebak dalam abusive relationship 

menganggap bahwa perilaku yang mereka dapatkan itu layak diterima sebagai suatu 

bentuk menghormati pasangan mereka yang jauh lebih dominan. Mereka juga 

menganggap bahwa tindakan dominasi ini sebagai wujud kasih dan perhatian dari 

pasangannya.9 Bagi para survivor atau perempuan-perempuan yang mampu 

melewati abusive relationship tentu saja tidaklah mudah. Mereka yang pernah 

mengalami hal tersebut cenderung akan berpengaruh pada sisi psikologisnya. 

Korban bisa saja menjadi seseorang yang cenderung tertutup dan menjadi skeptis 

terhadap sekitar karena sulitnya untuk percaya pada orang lain. 

Dengan adanya perubahan-perubahan dalam diri korban yang mengalami 

kekerasan dalam hubungan membuat mereka jauh lebih susah untuk speak up atau 

 

6 Ibid. 
7 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan 

Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan 
Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan 5 Maret 2021. www.komnasperempuan.go.id 

8 Hadi, M.S, dan Aminah S, Kekerasan di Balik Cinta, (Yogyakarta: Rifka Annisa Woman 
Crisis Center, 2002). 

9 Gracia Ferlita, Sikap Terhadap Kekerasan Dalam Berpcaran (Penelitian Pada Mahasiswi 
Reguler Universitas Esa Unggul Yang Memiliki Pacar). Jurnal Psikologi, Vol.6, No.01, 2008. 
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membuka diri kepada lingkungannya. Self disclosure atau pengungkapan diri 

menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh para korban kekerasan. Tidak 

mudah untuk mereka melalui hubungan tersebut dan kemudian memberanikan diri 

untuk mengungkapkan apa yang mereka alami pada masyarakat. Diperlakukan 

lebih kasar, pelaku yang merupakan orang terdekat korban, merasa bahwa 

kekerasan yang diterima korban adalah sebuah aib yang harus ditutupi, takut akan 

diberikan stigma negative oleh masyarakat jika melapor, hingga sulitnya proses 

hukum yang harus korban tempuh ketika melapor, menjadi alasan-alasan mengapa 

banyak perempuan korban kekerasan yang enggan untuk menyuarakan pendapat 

serta masalahnya. Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa jika 

dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lain, kasus kekerasan dalam pacaran 

masih kurang menjadi perhatian. Kekerasan dalam pacaran masih dianggap terlalu 

abstrak karena relasi yang menaunginya tidak berbadan hukum sehingga pihak 

korban sulit melaporkan atau menuntut keadilan. 

Pada fenomena ini, peneliti berusaha untuk mencari tahu bagaimana 

pengungkapan diri para penyintas kekerasan dalam hubungan berpacaran yang pada 

akhirnya memutuskan untuk bercerita tentang apa yang mereka alami. Peneliti ingin 

mengetahui pergulatan batin yang terjadi di dalam diri penyintas antara ingin 

mengungkapkan masalah yang dialami atau berusaha untuk tetap menyimpan 

masalah tersebut sendiri karena merasa takut untuk menceritakannya. Jika kita 

membicarakan mengenai keterbukaan diri pada orang lain maka kita erat dengan 

komunikasi interpersonal serta self disclosure di dalamnya. Komunikasi 

interpersonal merupakan pertemuan paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk 

memberikan pesan. Komunikasi interpersonal terkait dengan komunikasi antar 

orang, saling membuka diri dan menyatakan perasaan yang sedang dialami. Dalam 

komunikasi interpersonal semakin seseorang mau saling membicarakan dirinya 

tentang perasaan dan hal yang tidak semua orang mengetahui, semakin dalam pula 

tahap komunikasi yang terjadi dalam dirinya. 

Pada kasus kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh korban perempuan 

keterbukaan untuk mengungkapkan diri yang dilakukan seseorang kepada orang 

lain dalam proses komunikasi interpersonal menjadi gerbang yang harus dilalui 
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untuk mengurangi dampak psikologis. Caranya adalah dengan menceritakan fakta-

fakta mengenai diri sendiri kepada orang lain. Karena hal itulah, membuka diri 

menjadi hal yang sangat berguna untuk mendapatkan teman-tempat berbagi. Dalam 

kasus kekerasan didalam hubungan berpacaran yang pernah dirasakan oleh 

penyintas, maka komunikasi interpersonalnya masuk ke dalam tahap membangun 

hubungan. Bagaimana para penyintas tersebut bisa kembali membangun 

kepercayaan dengan orang lain sehingga mereka mampu untuk bercerita tentang 

apa yang mereka alami selama mendapatkan kekerasan tersebut. 

Kemudian, bicara mengenai komunikasi interpersonal yang terjadi antara 

penyintas kekerasan dengan orang-orang disekitarnya juga tak lepas dari adanya 

manajemen privasi yang dilakukan oleh penyintas kekerasan tersebut. Maka dari 

itu, teori yang dirasa penulis tepat untuk menggambarkan adanya fenomena 

penyintas kekerasan yang berusaha mengungkapkan dirinya kepada masyarakat 

sekitar adalah dengan menggunakan teori Communication Privacy Management 

atau CPM. Ketika kita membicaran teori tersebut maka kita tak lepas dari 

membicarakan privasi. Saat seseorang telah merasa percaya dan nyaman, maka ia 

dapat dengan mudah membuka informasi pribadi terkait dirinya pada orang lain. 

Privasi sendiri dapat diartikan sebagai hak individu untuk menjaga informasi pribadi 

tentang dirinya dari pihak lain,10 sehingga privasi dapat dipahami sebagai bentuk 

informasi yang harus dijaga dari pihak-pihak lain yang tidak berhak untuk 

mengetahuinya. Privasi memiliki kaitan erat dengan pengungkapan privasi. 

Pengungkapan privasi merupakan proses mengomunikasikan informasi pribadi 

pada orang lain.11 Informasi yang diungkapkan seseorang tergantung pada 

manajemen privasi dalam dirinya. Masing-masing individu memiliki batasan 

tersendiri untuk dirinya dalam mengungkapkan privasi kepada orang lain. Ketika 

seseorang tidak mengungkapkan informasi pribadinya, maka informasi tersebut 

hanya sampai pada dirinya sendiri. Sedangkan ketika seseorang dengan leluasa 

 

 

 
 

10 Phillips, J.O, Find Your Balances, Hearing Health Magazine, 27 (4), 2012. 
11 Petronio, S. Boundaries Of Privacy: Dialectics Of Disclosure, (New York: State 

University of New York Press, 2000), hlm. 12. 
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mengungkapkan informasi pribadinya, maka informasi tersebut akan sampai pada 

orang lain selain dirinya.12 

Dalam CPM terdapat 5 asumsi dasar yang dimaksud sebagai proses pembukaan 

pribadi (West dan Turner, terj., Brian Marswendy, 2008: 256), yang diantaranya 

adalah : 

1. Informasi Privat 

Asumsi privat merujuk pada pesan dari proses pembukaan pribadi. 

Sandra Petronio (dalam West dan Turner, terj., Brian Marswendy), 

menguraikan perbedaan konsep antara pembukaan pribadi dan keintiman. 

Pembukaan pribadi berfokus pada pesan yang diungkapka dari proses 

negosiasi dan koordinasi dengan diri sendiri atau kelompok, antara 

membagikan atau menyampaikan cerita. Sedangkan keintiman adalah 

pembukaan yang informasinya tidak hanya didapatkan dengan bercerita 

tetapi juga fisik, psikologi, emosional dan perilaku. 13 

Pada fenomena kasus penyintas kekerasan dalam hubungan berpacaran, 

penyintas akan berada pada tahap merasakan kebimbangan untuk 

menceritakan masalah yang ia alami kepada orang luar (dalam hal ini bisa 

bercerita pada orangtua, sahabat, psikolog, ataupun orang yang pernah 

mengalami kejadian serupa). 

2. Batasan Privat 

Asumsi yang kedua adalah batasan privat (private boundaries), yang 

merupakan acuan untuk garis antara informasi yang bersifat pribadi dan 

publik. Ketika seseorang telah memilih untuk mengungkapkan sesuatu yang 

tidak diungkapkannya di dunia nyata ke media sosial, maka informasi 

privat itu telah dibagian dan menjadi milik publik. Tetapi, ketika informasi 

dipilih untuk tidak dibagikan maka informasi itu masih menjadi milik 

pribadi.14 

 

12 Jin, S. A. Peeling Back The Multiple Layers Of Twitter’s Private Disclosure Onion: The 
Roles Of Virtual Identity Discrepancy And Personality Traits In Communication Privacy Management 
On Twitter. Journal New Media & Society, 15 (6), 813-833, 2013. 

13 Richard West dan Lynn H, Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 256. 

14 Ibid., hlm. 257. 
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Dalam hal ini, apabila penyintas kekerasan pada akhirnya berani untuk 

mengungkapkan masalah pribadinya maka batasan-batasan yang 

mengelilingi informasi privat tersebut disebut sebagai batasan kolektif. 

Tetapi jika ia memilih untuk tetap memendam dan menyimpan informasi 

pribadi berupa masalah tersebut maka batasan-batasan yang mengelilinginya 

disebut sebagai batasan personal. 

3. Kontrol dan Kepemilikan 

Pada tahap ini, individu yakin bahwa segala informasi privat yang 

mereka miliki adalah milik mereka sehingga mereka memiliki kontrol untuk 

menentukan apakah informasi tersebut akan dibagikan atau disimpan. Para 

penyintas kekerasan yang berada pada tahap ini akan memikirkan apakah 

mereka harus membagi informasi privasi tersebut atau tetap menyimpannya, 

kemudian jika dibagikan, mereka akan berfikir untuk menentukan kepada 

siapa saja mereka akan membagikan informasi tersebut. 

4. Sistem manajemen berdasarkan aturan 

Dalam sistem manajemen aturan privasi terdapat 3 proses yaitu : 

a. Karakteristik aturan privasi, yaitu mendeskripsikan sifat dasar dari 

aturan privasi 

b. Koordinasi Batasan, yaitu merujuk pada bagaimana cara kita mengelola 

informasi yang dimiliki bersama 

c. Turbulensi Batasan, yaitu suatu hal yang muncul ketika aturan 

koordinasi batasan tidak jelas/ harapan orang untuk manajemen privasi 

berkonflik dengan yang lainnya. Pada tahap ini contoh kasusnya adalah 

ketika penyintas kekerasan tidak sengaja memberitahu informasi 

pribadinya kepada orang lain, atau ketika seseorang membocorkan 

informasi pribadi dari penyintas kekerasan tersebut. 

5. Dialektika manajemen 

Pada hal ini merujuk pada ketegangan-ketegangan yang dialami oleh 

pemilik privasi antara perasaan ingin membagikan atau menyimpan 

informasi yang dimilikinya.15. 

 

 

15 Ibid., hlm. 259. 
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Di dalam CPM, membiarkan ketegangan antara menceritakan dan 

menyembunyikan akan membuka pintu untuk mempertimbangkan peran orang lain 

dalam manajemen privasi. Akibatnya, orang lain, termasuk anggota keluarga, 

menjadi bagian penting dari regulasi privasi.16 CPM juga memprediksi bahwa, 

secara implisit atau eksplisit, anggota keluarga yang berfungsi sebagai penerima 

dianggap memiliki tanggung jawab atas informasi yang diungkapkan anggota lain 

kepada mereka atau kepada siapa mereka memberikan akses. Dari penelitian sejauh 

ini, ada keadaan di mana penerima merasa terbebani menerima informasi pribadi 

orang lain. Di lain waktu, penerima merasa memiliki hak istimewa untuk menerima 

informasi. 

Teori manajemen privasi komunikasi dikembangkan untuk lebih 

memahami cara orang menavigasi pengelolaan informasi pribadi melalui 

pengungkapan atau penyembunyian informasi, sehingga memberikan atau menolak 

akses kepada orang lain.17 Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai fenomena kasus penyintas kekerasan dalam hubungan 

berpacaran. Dari segi perspektif komunikasi, peneliti melihat fenomena tersebut 

sangat menarik karena adanya pergulatan batin yang dialami oleh penyintas seperti 

diantaranya kebimbangan atau ketegangan untuk menceritakan atau menyimpan 

informasi pribadi yang ia miliki, kemudian juga dengan adanya fakta bahwa 

penyintas akan merasa bimbang harus memilih kepada siapa ia akan menceritakan 

informasi pribadinya tersebut. Selain itu, ketegangan juga akan terjadi apabila 

terdapat turbulensi batasan seperti misalnya, penyintas yang tidak sengaja 

meceritakan informasi pribadinya ataupun ada seseorang yang membocorkan 

informasi pribadi dari penyintas tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan Teori 

Manajemen Privasi sebagai teori utama dengan mengedepankan aspek informasi 

privat, kontrol dan kepemilikan, serta turbulensi batasan. 

 

 

 

 
 

16 Petronio, Op.Cit., hlm.19 
17 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana mengelola manajemen privasi dari penyintas kekerasan dalam 

hubungan berpacaran?, yang meliputi : 

1. Bagaimana pengelolaan kepemilikan informasi privasi dari penyintas 

kekerasan? 

2. Bagaimana pengelolaan kontrol informasi privasi yang dilakukan oleh 

penyintas kekerasan? 

3. Bagaimana cara mengatasi atau  pengelolaan turbulensi informasi yang 

terjadi pada penyintas kekerasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui bagaimana para perempuan penyintas kekerasan dapat 

membangun kembali kepercayaan dan hubungan dengan orang lain untuk 

mengungkapkan informasi privasinya 

2. Ingin mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen privasi yang dialami 

oleh perempuan penyintas kekerasan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, 

antara lain: 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis yang ingin 

mengetahui pengelolaan informasi privasi yang dialami oleh para penyintas 

kekerasan dalam hubungan berpacaran. 

2. Bagi orangtua 

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi orangtua yang khususnya 

memiliki anak perempuan dapat lebih aware terhadap berbagai perubahan 

ataupun keadaan yang dialami sang anak sehingga tidak ada lagi 

remaja/perempuan dewasa muda yang merasa sendiri menghadapi 

permasalahan kekerasan yang dialami 
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3. Bagi pendidik 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

wawasan tambahan bagi para pendidik terkait pengelolaan 

informasi privasi dan pengungkapan diri perempuan 

penyintas kekerasan 

4. Bagi masyarakat 

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat khususnya 

perempuan diluar sana merasa tidak sendiri dalam 

menghadapi permasalahan khususnya permasalahan 

kekerasan serta menjadi berani untuk mengungkapkan 

permasalahan yang diderita. Kemudian, diharapkan pula 

untuk masyarakat luas tidak lagi memberikan stigma-stigma 

negatif bagi korban yang mengalami kekerasan. 
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