
      Kekerasan  

Terhadap Perempuan 



Pengertian 

• Tindak kekerasan adalah melakukan 
kontrol, kekerasan dan pemaksaan 
meliputi tindakan seksual, psikologis, 
fisik dan ekonomi yang dilakukan 
individu terhadap individu yang lain 
dalam hubungan,  rumah tangga atau 
hubungan intim (karib). 



• Kekerasan dalam rumah tangga 
adalah  

• perbuatan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan termasuk 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis 
dan penelantaran .Termasuk juga ancaman 
yang menghasilkan kesengsaraan di dalam 
lingkup rumah tangga  



Deklarasi Tentang Eliminasi Kekerasan terhadap 
Perempuan ( 1993 ) mendefinisikan Kekerasan 
Terhadap Perempuan sebagai berikut : 

― Segala bentuk tindak kekerasan berbasis 
jender yang berakibat, atau mungkin 
berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, 
mental atau penderitaan terhadap perempuan; 
termasuk ancaman dari tindakan tersebut, 
pemaksaan atau perampasan semena-mena 
kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan 
masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi ― 



Kekerasan Terhadap 

Perempuan meliputi : 

• Kekerasan Fisik, seksual dan psikologis yang terjadi 
dalam keluarga, termasuk pemukulan, kekerasan 
seksual terhadap anak perempuan, pemaksaan isteri 
untuk melakukan hubungan seksual, penyunatan alat 
kelamin perempuan. 

• Kekerasan fisik seksual dan psikologis yuang terjadi 
di masyarakat, termasuk perkosaan, penyalahgunaan 
dan pelecehan seksual serta intimidasi ditempat 
kerja, institusi pendidikan dan dimanapun. 

• Penjualan perempuan dan prostitusi paksa 
• Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan 

atau dibiarkan oleh negara dimana pun hal itu terjadi. 



Beberapa bentuk 

kekerasan sebagai 

berikut: 

– Kekerasan fisik , seperti : memukul, menampar, mencekik 
dan sebagainya. 

– Kekerasan psikologis, seperti : berteriak, menyumpah, 
mengancam, melecehkan dan sebagainya. 

– Kekerasan seksual, seperti : melakukan tindakan yang 
mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, 
mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan 
korban dan lain sebagainya. 

– Kekerasan finansial, seperti : mengambil barang korban, 
menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan 
finansial dan sebagainya. 

– Kekerasan spiritual, seperti : merendahkan keyakinan dan 
kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual 
dan keyakinan tertentu 
 



Faktor-Faktor Penyebab 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan Dalam 

Rumah Tangga. 

• Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri 
terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, 
akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri 
juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami. 

• Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat 
menyebabkan istri menjadi korban kekerasan. 

• Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain 
atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri. 

• Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari 
pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami 
melakukan kekerasan terhadap istri. 

• Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran 
agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan 
terhadap perempuan dalam rumah tangga. 

• Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan 
terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan  



Faktor-faktor penyebab 

terjadinya kekerasan 

terhadap perempuan 

yaitu : 

• Budaya patriarki yang mendudukan 
laki—laki sebagai mahluk superior dan 
perempuan sebagai mahluk interior. 

• Pemahaman yang keliru terhadap 
ajaran agama sehingga menganggap 
laki-laki boleh menguasai perempuan. 

• Peniruan anak laki-laki yang hidup 
bersama ayah yang suka memukul, 
biasanya akan meniru perilaku ayahnya  



Berkaitan dengan 

faktor-faktor penyebab 

terjadinya kekerasan 

terhadap perempuan,: 

• 1.  Karena suami cemburu. 
• 2.  Suami merasa berkuasa. 
• 3.  Suami mempunyai selingkuhan dan kawin 

lagi tanpa ijin. 
• 4.  Ikut campurnya pihak ketiga (mertua). 
• 5.  Suami memang suka berlaku kasar 

(faktor keturunan). 
• 6.  Karena suami suka berjudi  



Akibat kekerasan 

terhadap 

perempuan 

• Akibat fisik ( terhadap perorangan ) 
– luka berat dan kematian akibat 

perdarahan 

– Infeksi, seperti ISR, PMS, HIV/AIDS 

– Penyakit radabng panggul yang kronik, 
yang dapat berakibat infertilitas 

– Kehamilan yang tidak diinginkan  dan 
aborsi yang tidak aman. 

 



Akibat Non  fisik 

(terhadap 

perorangan ) 

– Gangguan mental, misalnya depresi, 
ketakutan ,cemas, rasa rendah  diri, sulit 
tidur, mimpi buruk, gangguan makan, 
ketagihan alkohol dan obat, menarik diri. 

– Trauma terhadap hubungan seksual, 
disfungsi seksual 

– Perkawinan yang tidak harmonis 

– Bunuh Diri 



Akibat Non  fisik 

(terhadap 

perorangan ) 

– Gangguan mental, misalnya depresi, 
ketakutan ,cemas, rasa rendah  diri, sulit 
tidur, mimpi buruk, gangguan makan, 
ketagihan alkohol dan obat, menarik diri. 

– Trauma terhadap hubungan seksual, 
disfungsi seksual 

– Perkawinan yang tidak harmonis 

– Bunuh Diri 

 



Pencegahan dan 

penanganan kekerasan 

terhadap perempuan 

• Masyarakat menyadari/mengakui  kekerasan 
terhadap perempuan sebagai masalah yang perlu 
diatasi 

• Menyebarluaskan produk hukum tentang pelecehan 
seksual ditempat kerja 

• Membekali perempuan tentang penjagaan 
keselamatan diri 

• Melaporkan tindak kekerasan pada pihak yang 
berwenang 

• Melakukan akasi menentang kejahatan seperti 
kecanduan alkohol, perkosaan dan lain-lain antara lain 
melalui organisasi masyarakat 
 



Peran petugas kesehatan 

dalam mencegah 

kekerasan terhadap 

perempuan, antara lain: 

• Melakukan penyuluhan  untuk mencegah dan penanganan 
Kekerasan Terhadap Perempuan 

• Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam 
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan 

• Bermitra dan berpartisipasi dalam pengembangan 
jaringan kerja untuk menanggulangi  masalah kekerasan 
terhadap perempuan dengan instansi terkait : LSM, 
organisasi kemasyarakatan lainnya dan organisasi 
profesi. 

• Memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi korban 
kekerasan terhadap perempuan. 



Terima Kasih 

Be a good midwife.. 


