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ABSTRAK 

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA (KDRT) DI LEMBAGA ADVOKASI DAMAR  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

EDI YUHONO 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Proses mekanisme 

Pendampingan Psikologis, yang dilakukan secara konseling terhadap aspek psikologis 

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2) Hasil Pendampinan terhadap 

kondisi psikologis korban KDRT, serta 3) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung 

dalam pelaksanaan pendampingan psikologis  yang dilakukan secara konseling. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sampel penelitian ini adalah konselor selaku Pendamping dan tim di Lembaga 

Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung, serta korban kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) yang memperoleh pendampingan secara konseling di Lembaga 

Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung. Sampel penelitian ditentukan secara 

purposive sampling, dimana peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dalam penentuan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) dalam pelaksanaan pendampingan 

psikologis korban KDRT melalui proses konseling meliputi; a) persiapan pelaksanaan 

pendampingan, b) pelaksanaan pendampingan psikologis, 2) hasil pelaksanaan 

pendampingan psikologis; a) keamanan korban terlindungi b) hilangnya trauma 

psikologis korban c) meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk mandiri. 

3) faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT 

meliputi: a) masalah karakteristik klien/korban dan dukungan keluarga, serta 

penyebap-penyebab KDRT yang bervariasi  b) masalah waktu dan lokasi  c) 

prasarana pendukung dan alokasi dana d) kurangnya tenaga pendamping. 4) Faktor 

pendukung dalam pelaksanaan pendampingan psikologis adalah: a) keberanian 

korban untuk melapor dan sifat kooperatif komunkasi yang baik  b) profesionalisme 

pendamping c) koordinasi kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, Rumah 

sakit dan Lembaga lainnya, sehingga memberikan kemudahan dalam penjangkauan 

maupun layanan pendukung lainnya.   

 

Kata Kunci : Pendampingan Psikologis dan Korban KDRT 
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MOTTO 

 

                      …     

 

Artinya: Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dania 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.(Qs. Al Baqarah:286). 

 

Orang yang berbuat jahat, meskipun bencana belom datang tetapi Rezeki telah 

menjauhinya, sebaliknya orang yang berbuat baik meskipun Rezeki belom datang 

tetapi bencana telah menjauhinya (Pepatah Cina Kuno). 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

      Skripsi Berjudul “Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar 

Kota Bandar Lampung”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap proposal 

judul Skripsi  ini, maka perlu memberikan  penjelasan beberapa istilah pada judul 

ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:  

Pendampingan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 

proses, cara, perbuatan.1 

      Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor  04 Tahun  2006 Dalam Bab I Pasal 

I “Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga”, Bahwa yang dimaksud;  Pendampingan adalah segala 

tindakan berupa Konseling, terapi Psikologis, Advokasi,dan Bimbingan Rohani, 

guna menguatkan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapai2. 

      

                                                             
      

1
Dep dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 879. 

      
2
PP RI 

 
No 4 Tahun  2006, “Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Pasal. I.
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Pendampingan yang dimaksud penulis merupakan suatu usaha yang dilakukan 

seseorang konselor kepada korban individu atau kelompok secara bersama-sama 

dalam menyertai kegiatan tertentu, dapat bermakna konseling, pembinaan, dan 

bimbingan, dengan memenuhi kebutuhan berpikir maupun bersikap agar dapat  

mengaktulisasikan diri secara utuh  dalam menentukan keputusan sendiri. 

      Psikologis Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI) yakni bersifat 

kejiwaan.3 Psikologis yaitu berkaitan dengan bagaimana pikiran bekerja dan 

berpikir yang disertai mempengaruhi prilaku. 

      Psikologis berasal dari kata psychology yang berarti gabungan dari kata 

psyche dan logo. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah 

psikologi artinya suatu ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia, sedangkan 

psikologis sendiri yaitu keadaan jiwa seseorang.4 

      Dari pengertian diatas Pendampingan psikologis yang di maksud penulis 

adalah kegiatan konseling dalam Penanganan yang bertumpu pada kondisi 

psikologis berupa mental maupun kejiwaan, mengarah ke pemahaman 

interpersonal korban agar mandiri, dan mampu bersosialisasi serta bermuara pada 

terselesaikannya permasalahan sehingga dapat membuat keputusan yang terbaik 

bagi dirinya. 

                                                             

      
3
DepDikBud, Op.Cit., h. 897.

 

      
4
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yoyakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.Ke-3, h. 813. 
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      Korban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Korban 

adalah Orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dsb) akibat 

suatu kejadian , perbuatan jahat5.  

      Menurut UU NO 13 Tahun 2006 Bab I Pasal I, tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. Bahwa korban  adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental dan/atau ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana6. 

      Dari beberapa pengertian diatas mengenai korban yang ada, maka dapat di 

simpulkan bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang atau kelompok yang 

memperoleh penderitaan baik fisik, mental,ekonomi karena suatu tindakan 

kekerasan maupun ancaman. 

      Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No 23 Tahun 2004 

Bab I  Pasal I, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bahwa 

“KDRT” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.7  

 
Menurut Triningtyasasih dalam bukunya “ Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga” dikutip oleh Sri Anita dalam skripsinya mengatakan bahwa KDRT 

                                                             
      

5
DepDikBud, Op.Cit., h. 234 . 

      
6
UU No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Bab I, Pasal I. 

      
7
UU No 23 Tahun 2004,  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I,  Pasal I. 
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adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bagian dari 

kekerasan dalam keluarga (family violence)8 

      Dari pengertian di atas maka yang dimaksud penulis yaitu, kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota 

keluarga(suami) terhadap anggota keluarga lain  khususnya perempuan (istri)  

yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun non fisik. 

      Lembaga yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan 

(organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyidikan keilmuan atau 

melakukan suatu usaha9. Sedangkan menurut para ahli, Macmillan berpendapat 

Lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan dan nilai-nilai 

nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting 

dan berulang10. 

      Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk 

mempengaruhi dan mendesakan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik 

secara bertahap maju. Advokasi yakni pendampingan kepada konseli/klien yang 

mengalami perlakuan tidak mendidik, salah, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, 

pelecehan, dan tindak kriminal dengan cara memepengaruhi cara berpikir, 

                                                             
      

8
Sri Anita, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No 23 Th 2006 Tentang PKDRT” (Skripsi 

Program S1 Ahwalus Syakhsiyah, UIN Raden intan Lampung, 2007), h. 17. 

      
9
DepDikBud,

 
Op.Cit., h. 264.

 

     
10

Pengertian Lembaga Menurut Para Ahli” (online), https://amp/s/guruppkn. com, Diakses Pada 03 

Juli 2017. 

https://amp/s/guruppkn.%20com
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berperasaan dan bertindak untuk mendukung pencapaian perkembangan optimal 

konseli11. 

 Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 

dalam skripsi ini adalah suatu pembahasan upaya dilakukan oleh Lembaga 

Advokasi Perempuan DAMAR. Lembaga DAMAR yang menjadi tempat 

penelitian penulis adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

menangani  segala bentuk tindak kekerasan tehadap perempuan, mewujudkan 

pemenuhan hak dasar perempuan, melakukan advokasi perlindungan hukum dan 

pendampingan psikologis berupa konseling, mediasi dan medis yang dibutuhkan 

untuk pemulihan psikis dan fisik bagi klien/korban tindak kekerasan.  Lemabaga 

DAMAR beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 14 Gotong Royong Bandar 

Lampung, Telp : 0721264550, Email : info@damarperempuan.org, Website : 

http://damarperempuan.org 

  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Tindakan KDRT merupakan suatu perbuatan yang merugikan perempuan 

khususnya istri sebagai ibu rumah tangga, sehingga sangat bertentangan 

dengan tujuan dari sebuah pernikahan dan kaidah norma-norma dalam agama 

dan sosial masyarakat.  

2. Lembaga Advokasi Damar Bandar Lampung telah banyak berkontribusi bagi 

masyarakat dalam membantu dan menangani masalah sosial, diskriminasi 

                                                             
      

11
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Pendidikan, 

Panduan Operasional Penyelenggaraan BK (Jakarta: 2016), h. 69. 

mailto:info@damarperempuan.org
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yakni KDRT. Serta penelitan ini relevan dengan tersedianya literature, data 

lapangan, dan tempat bagi peneliti dalam menunjang keberhasilan penelitian 

tersebut dan sesuai dengan  kajian Bimbingan dan konseling islam. 

  

C. Latar Belakang  

      Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup kiranya untuk 

menggambarkan bahwa diskriminasi dan Kekerasan terhadap perempuan maupun 

istri bukan hanya di jumpai di drama TV ataupun Sinetron-sinetron, akan tetapi 

juga tanpa disadari banyak terjadi di sekitar kita. Keberadaan perempuan sering di 

golongkan dalam Second Class Citizens (warga negara golongan dua), makin 

terpuruk dengan adanya berbagai peristiwa yang menciptakan banyak korban dari 

golongan perempuan baik fisik, psikologis, maupun ekonomi.12  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi disemua lapisan 

sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan, hal itu menunjukan bahwa 

penyebapnya bukan karena faktor situasi ekonomi maupun tinggi rendahnya 

pendidikan seseorang, tetapi lebih pada pembagian ketidak setaraan kedudukan 

peran sosial perempuan yang menempati lingkup domestik saja serta tidak saling 

mengerti dan menghargai antara suami dan istri sehingga jika terjadi 

permasalahan dalam keluarga komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana 

                                                             
          11

Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 23. 
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mestinya13. Di era zaman yang modern ini, Penyebap tindakan KDRT dalam 

rumah tangga juga berkemungkinan dapat terjadi atau dialami oleh laki-laki atau 

suami, dikarenakan tuntutan faktor kebutuhan ekonomi  yang serba kekurangan 

dan sikap istri yang kurang mensyukuri suami sehingga memicu perlakuan 

konflik dalam keluraga yang diawali oleh istri yang menuntut kebutuhan-

kebutuhan materi terpenuhi. 

 Islam mengajaran kepada umatnya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri 

dalam keluarga yang harus mereka penuhi dan saling dihormati, islam tidak 

membenarkan setiap tindakan yang dapat mengekang dan merampas hak-hak 

istri, karena islam mengajarkan tentang kebajikan dan kasih sayang . begitu juga 

dalam mengatur hubungan suami istri, para suami seyogyanya agar selalu 

menyayangi istri-istri mereka dan menggauli dengan baik. Sebagaimana firman 

Allah SWT :   

…      …. 

Artinya: “…. Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri) secara patut…” (QS 

An Nisa :19)14 

 

Sebagimana Rosulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk adil dan 

demokratis dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, beliau selalu bijaksana 

tidak dengan emosional terlebih lagi dengan kekerasan. Rosulullah Muhamad 

SAW bersabda : 

                                                             
      

13
M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan 

Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang” Jurnal UIN Walisongo Semarang, Vol. 11, No. 2 (April  

2016), h. 185. 

      14
Al Quran dan Terjemah (Bandung: CV Diponogoro, 2006). 
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محنا احسنحم خلقا وخيا ر كمخيا ركم لنسا ن اكملو المو منىن اما        

Artinya : “Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang 

paling baik ahlaknya, Dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling 

baik terhadap istrinya (HR Abu Dawud dan Tirmizi)15 

 

     Dalam setiap ikatan pernikahan,semua orang menginginkan untuk dapat 

membangun bahtera rumah tangga perkawinan yang harmonis, damai, bahagia 

dan sejahtera. Tentunya dalam hal untuk kesejahteraan sebuah pernikahan  harus 

di dasari karna tulus saling mencintai dan menerima ketetapanNya. Sesuai firman 

Allah Swt dalam Al Quran (QS Ar-rum : 21)  

                       

                       

      Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir (QS. Ar-rum :21).16 

 

      Dari ayat diatas Allah Swt menyampaikan bahwa manusia diciptakan 

berpasangan antara istri dan suami untuk mendapatakn ketenangan, ketentraman 

dan kasih sayang, hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah Swt dan nikamat 

yang diberi bagi mereka yang bisa mengambil pelajaran.   

                                                             
        15

101 Hadis Tentang Budi Luhur (Bandung: PT Al-ma’Arif, 1986), H. 18. 

      
16

Al Quran dan Terjemah, Op.Cit., S. 30 : 21. 



 
 

57 
 

       Pada kenyataannya tidak semua tatanan kehidupan dalam keluarga dapat 

berjalan dengan harmonis sesuai dengan yang di harapkan, sebaliknya justru 

kadang dirasakan adanya ketegangan dan konflik, adanya perasaan tidak nyaman, 

rasa takut dan tertekan. ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut  dapat di 

indikasikan bahwa terdapat masalah dalam keluarga tersebut. Pada umunya 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebap 

hilangnya keharmonisan dalam keluarga. 

      Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terkadang masih 

dianggap sebagai masalah privasi intern (privacy) dalam rumah tangga, namun 

dalam perkembangannya masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat 

dianggap lagi sebagai masalah keluarga/privat, dan ini menjadi permasalahan 

umum yang dapat di bicarakan oleh siapa saja. Terbukti dengan mulai di 

berlakukannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga (PKDRT) jumah pelaporan kasus korban KDRT semakin 

meningkat.  Hal ini karena masyarakat sekarang telah semakin peka terhadap 

tindak kekerasan, ini terbukti dengan hasil himpunan data kompilasi propinsi 

Lampung dan catatan laporan di Lembaga Advokasi perempuan Damar Bandar 

Lampung.  

      Angka kekerasan terhadap Perempuan di Lampung  terbilang meningkat 

selama kurun dua tahun (2015-2016)  yang sebelumnya Tahun  2015 : tercatat 

1.018 kasus, ditahun berikutnya 2016 sebanyak  1.062 kasus, namun di tahun 
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2017 mengalami penurunan  yakni tercatat 923 kasus kekerasan terhadap 

perempuan 17. 

Berdasarkan kedudukan wilayah-wilayah Kekerasan terhadap Perempuan di 

propinsi Lampung tahun 2017 kota bandar lampung mendapatkan predikat 

tertinggi yaitu 56 kasus, Lampung-Selatan 21, Lampung-Utara 22, Tanggamus 

39, Lampung-Tengah 24 , Lampung-Timur 18, dan 374 lainnya angka kekerasan 

terhadap perempuan 18. Berikutnya catatan angka korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di  Bandar Lampung  masih terus mengalami 

peningkatan yakni dari tahun 2015 tercatat : 63 kasus, di tahun selanjutnya  2016 

tercatat : 158 kasus, dan  tahun 2017 tercatat masih meningkat  yakni dengan 

angka 219. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari angka kasus KDRT yang 

semakin meningkat selama kurun tiga tahun, maka hal tersebut menjadi salah satu 

ketertarikan penulis untuk meneliti tingginya angka kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Lampung19, Sumber data dari, tiga 

media surat kabar harian lokal dan kejati, POLDA Lampung, RSUAM, RPTC dan 

Damar. 

      Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini bermakna bahwa hukum 

merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi 

                                                             
      

17
Tim Kerja, Dokumen Lembaga Advokasi Damar, Tahun, 2017.

 

      
18

Tim Kerja, Ibid 

     19
Tim Kerja, Ibid 
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strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah- 

tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya di lengkapi dengan 

kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. 

      Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga adalah sebuah perjalanan panjang yang merupakan gagasan para 

aktivitas perempuan yang selama ini mendampingi korban KDRT. Para aktivis 

perempuan sudah memperjuangkan undang- undang ini sejak tahun 1997 yang 

ketika itu melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung 

dalam koalisi perempuan, mereka bertekad membidani lahirnya UU yang 

melindungi kaumnya dari kekerasan laki-laki, Undang-undang ini
 

 juga 

mendorong kaumnya yang menjadi saksi KDRT agar melaporkan kekerasan ini 

kepada pihak yang berwajib.20 

Undang-undang No.23 tahun 2004 ini di sahkan pada tanggal 22 September 

2004 yang terdiri atas 10 Bab dan 56 Pasal itu mengadopsi berbagai kekerasan 

yang sering dialami perempuan, juga secara terperinci mengatur tentang hak-hak 

korban KDRT, siapa saja yang di lindungi, sanksi hukum, perlindungan, bahkan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah terhadap korban KDRT. Dari gambaran 

isi UU PKDRT tersebut, perempuan yang sering menjadi korban KDRT harus 

mengerti bahwa kini telah ada hukum yang menjamin hak- hak mereka, 

                                                             
      

20
Refleksi Gerakan Perempuan Indonesia (online) https://advokasiperempuan. wordpress. com (2 

januari 2006), diakses Pada 03 Juli 2016. 
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sehingga kekerasan yang terjadi pada perempuan karena dominannya karakter 

maskulin para pria yang berakibat wanita terpinggirkan dan tidak dapat 

mengambil keputusan tidak lagi terjadi.  

Fokus penelitian penulis, yang menjadi obyek yakni perempuan (istri) yang 

kerap kali menjadi korban KDRT  yang di lakukan oleh suaminya, selama ini 

kebanyakn cenderung menutupi segala perlakuan kasar yang di terimanya baik 

secara psikis, seksual, maupun ekonomi. Begitu banyaknya kerugian yang di 

alami pada pihak perempuan, maka dengan kehadiran dan berlakunya Undang-

Undang yang menuntut para pelaku kekerasan dan diskriminalisasi terhadap 

perempuan sebenarnya bukan terkesan membela kaum wanita, namun bertujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi terjadinya kisruh maupun konflik 

dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan menjunjung kebebasan 

hak dan perlindungan yang sama di muka umum, serta menjaga dari ancaman 

keselamatan diri serta sebagai salahsatu bentuk perhatian dan perlindungan yang 

di berikan pemerintah terhadap korban KDRT . 

Maka dalam hal ini tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya 

menjadi urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan semua komponen 

masyarakat dan Lembaga-Lembaga yang dapat berperan aktif membatu korban 

dalam menuntut keadilannya, Keluarga dan masyarakat dapat ikut serta mencegah 

dan mengawasi bila terjadi tindak KDRT di sekitarnya. 

Dalam perkembangannya, Lembaga Advokasi Perempuan Damar tersebut 

memainkan perannya sebagai mediator dalam membantu permasalahan- 
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permasalahan kekerasan yang di alami oleh perempuan (istri), diantaranya yakni 

melayani pendampingan hukum bagi korban, bantuan konseling maupun mediasi 

untuk menentukan jalan keluar yang terbaik terhadap pelaku dan korban, dengan 

tujuan segala permasalahan di upayakan untuk di cari jalan keluar yang terbaik. 

Jika ada dari korban (istri) yang ingin di damping melanjutkan kasusnya ke 

Polisi dan Pengadilan, Lembaga Damar tersebut  memberikan pendampingan 

Ligitasi/hukum, namun Jika Korban (istri) menginginkan kasusnya di selesaikan 

secara konseling dan mediasi, Damar memberikan konseling dan mediasi yang 

termasuk dalam pendampingan NonLigitasi yakni bermuara pada 

terselesaikannya masalah secara konseling baik untuk korban (istri) maupun 

pelaku. Bagi korban (istri) yang bermasalah dengan kejiwaan dan kesehatan 

akibat tindak kekerasan, lembaga ini merujuk ke psikolog, Psikiater dan Medis 

untuk korban serta berkemungkinan juga untuk pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya.  

Untuk itu diharapkan dengan adanya lembaga Damar tersebut segala bentuk 

tidak kekerasan semakin berkurang serta dapat ditangani secara optimal.  

Sehubungan dengan adanya pendampingan secara NonLigitasi yang dimana 

kegiatan tersebut sesuai dengan prodi Bimbingan dan konseling islam dan ranah 

penulis yakni konseling. Konseling adalah pemberian bantuan kepada individu 

yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang 

dhadapi. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme 

pelaksanaan Program pendampingan psikologis bagi korban  yang telah dilakukan 
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oleh Lembaga tersebut serta apasajakah pendukung dan penghambatatau kendala 

pelaksanaan dalam proses kegiatan tersebut. 

D.  Rumusan Masalah 

      Dengan mengacu pada uraian latar belakang masalah yang  dipaparkan, maka 

perlu adanya sebuah pengarahan masalah yang mendalam dari pengajuan judul 

proposal ini, maka penulis memandang penting untuk membatasi permasalahan 

dalam penelitian ini agar pembahasannya konsisten dan tidak melebar dari fokus 

kajian yang diteliti, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Layanan Pendampingan Psikologis terhadap korban KDRT ? 

2.  Serta Apakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam layanan  

pendampingan psikologis bagi Korban KDRT? 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan pendampingan Psikologis 

terhadap korban KDRT di Damar. 

b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaa pendampingan psikologis bagi Korban KDRT di 

Damar. 
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2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

proses konseling  dalam usaha pendampingan terhadap korban KDRT,  

secara psikologis . 

b. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan dorongan dan 

semangat bagi para calon konselor agar dapat memberikan yang terbaik 

pada klien/korban, kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Bagi masyarakat dan korban, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk 

memberikan pengetahuan tentang perindungan terhadap korban KDRT. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Sidiq Aulia dengan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Penanganan Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana badan 

lembaga BKBPMPP dalam menangani kasus KDRT, dan faktor apa saja 

penyebap KDRT serta menjelaskan analisis sosiologis, yuridis, dan hukum 

islam terhadap upaya penanganan kasus Korban. 

2. Maya Sofia Rokhmah dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan 

Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Di  Lembaga Perlindungan 

Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Penelitian ini 

mendiskripsikan mekanisme pelaksanaan pendampingan terhadap Anak 
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korban Kekerasan, serta faktor penghambat dan pendukung dalam 

pelaksanaan pendampingan.  

3. Pratiwi Kridaningtyas dengan Skripsi “Pendampingan Hukum Terhadap 

Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Penelitian ini 

membahas bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum kepada Perempuan 

sebagai korban KDRT, serta kendala apa saja dalam pelaksanaan 

pendampingan terhadap korban. 

      Dari ketiga penelitian diatas, penelulis tertarik untuk meneliti Pendampingan 

Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga 

Advokasi Perempuan Bandar Lampung. Penelitian ini berbeda dengan peneliti 

sebelumnya, dimana tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama untuk 

mengetahui seperti apa mekanisme proses pendampingan secara psikologis 

(konseling) kepada korban KDRT yang mengalami trauma, butuh penguatan 

Psikologisnya agar  kembali normal dapat menjalani aktifitas sosialnya, serta 

dalam penelitian ini mencari tahu factor yang menjadi kendala dan pendukung 

dalam proses pelaksanaan pendampingan psikologis. 

 

G.  Metode Penelitian 

      Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah 

mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam 
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penelitiannya.
21

 Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal 

yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

      Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian lapangan (Field Research). Menurut Sumadi Suryabrata 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekaraang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, maka dapat disebut 

penelitian lapangan (Field Research).
22

 Sedangkan menurut Iqbal Hasan 

penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau responden.
23

 

      Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan 

yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah proses pendampingan 

terhadap korban KDRT. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis 

adalah lembaga advokasi perempuan Damar Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
        21

Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 4.
 

     
22

Ibid., h. 80. 

      
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 38. 
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b. Sifat Penelitian 

      Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan sifat-sifat secara korelasi, komparatif, dan kasus.
24

 

      Menurut Cholid Nabuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi.
25

 Sedangkan menurut Sumadi 

Suryabrata “ apabila penelitian bermaksud untuk membuat pecandraan 

secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu maka penelitiannya bersifat deskriptif “.
26

 

      Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang 

proses pendampingan psikologis terhadap korban KDRT, yang di berikan 

oleh lembaga advokasi perlindungan perempuan Damar Bandar Lampung.  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

      Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang 

dibatasi oleh Kriteria tertentu.
27

. Adapun Suharsimi Arikunto berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan subjek 
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 Ibid., h. 121. 

      
25

Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 4. 
         26

Suharsimi, Op.Cit., h. 75. 

       
27

Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, Op.Cit., h. 121. 
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penelitian”.
28

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”.
29

 

      Dalam hal ini hasil pendataan dari data kompilasi terbaru 2018, 

periode januari-april 2018 yang dihimpun Lembaga Advokasi Perempuan 

Damar Bandar Lampung, maka yang menjadi populasi adalah 18 orang 

keseluruhan jumlah  orang yang bertugas dan terlibat di Lembaga Damar 

dan 7 klien atau korban KDRT yang ditangani atau didampingi secara 

psikologis atau konseling  tersebut, dengan rincian keseluruhan sebanyak 

25 populasi30. 

b. Sampel 

      Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah “ sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita 

bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
31

 

      Kemudian jenis sampel yang penulis gunakan yaitu secara purposive 

sampling adalah salah satu teknik sampling Non Random sampling, 

dimana peneliti menentukan pemilihan sekelompok sampel subjek 

                                                             
       

28
Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 173. 

           29
Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, Op.Cit., h. 107. 

       
30

Tim Kerja, Dokumen Lembaga Advokasi Damar, Tahun, 2017 

       
31

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 173. 
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didasarkan pada cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan sesuai 

dan mempunyai sangkut paut erat dengan tujuan penelitian .
32

 

      Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis akan menjelaskan secara 

rinci kriteria-kriteria masing-masing sample diatas sebagai berikut : 

Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sample diatas adalah: 

1. Korban KDRT yang sedang menerima maupun yang telah 

memperoleh pelayanan pendampingan psikologis yakni secara 

konseling intensif dan bertemu secara langsung dengan konselor 

tenaga pendamping psikologis. 

2. Kepala kordinator program, bersedia secara terbuka dan sukarela 

memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data peneliti. 

3. Pekerja sosial yang berpengalaman dan sebagai konselor yang 

professional dalam mengkonseling serta memahami pendampingan 

kondisi psikologis korban KDRT. 

4. Staf devisi penanganan kasus di damar yang membantu memberikan 

data-data terkait kelembagaan.    

      Berdasarkan ketentuan kriteria diatas maka sampel dari penelitian 

ini adalah sebanyak  6 orang, yang terdiri dari kepala kordinator 

program Damar 1 orang, konselor selaku pendamping psikologis 1 

orang, dan 1 orang staf devisi penangann kasus di Damar, serta 4 

                                                             
       

32
Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 116. 
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orang klien korban KDRT di Damar. Jumlah keseluruhan sample 

sebanyak 7 orang.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

      Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, 

maka penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan 

metode dokumentasi. 

a. Metode observasi 

      Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek 

penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

Observasi menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi adalah “ alat 

pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
33

 

      Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yan diamati tidak terlalu besar. 

Metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu:  

1) Observasi berperan serta (Participant observation) 

      Dalam proses observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 
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Cholid Narbuko, Abu Achmadi Op.Cit., h. 170 
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peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, 

dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan 

ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

Nampak.  

2) Observasi Nonpartisipan 

      Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 

observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen saja.
34

 

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

Non Partisipan (sebagai pengamat) sebagai metode pokok untuk 

memperoleh data sebagai berikut: 

a) Program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga 

advokasi perempuan Damar Bandar Lampung . 

b) Aktivitas pendampingan secara psikologis, Konseling yang di 

lakukan seorang konselor ahli di lembaga advokasi perempuan 

Damar Bandar Lampung. 

c) Media atau sarana yang digunakan dalam pendampingan secara 

psikologis oleh Konselor di lembaga advokasi perempuan 

Damar Bandar Lampung. 

                                                             
      

34
Cholid Narbuko, Abu Achmadi Op.Cit., h. 176 
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b. Metode interview (Wawancara) 

      Metode interview menurut Sutrisno Hadi adalah suatu proses tanya 

jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan 

secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat 

pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik 

yang terpendam (latent) maupun yang memanifes.
35

 

1) Subyek (Responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

3) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh 

peneliti. 

      Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto interview adalah “metode 

penyimpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.
36

 

                                                             
      

35
Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 217. 

         36
 Ibid., h. 98. 



 
 

72 
 

      Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

interview atau wawancara adalah metode tanya jawab antara 

pewawancara sebagai pengumpul data terhadap narasumber sebagai 

responden secara langsung untuk memperoleh informasi atau 

keterangan yang diperlukan. 

Metode interview dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a) Interview terpimpin 

b) Interview tak terpimpin 

c) Interview bebas terpimpin
37

 

      Adapun metode interview yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode interview terpimpin yaitu metode 

interview yang menggunakan pertanyaan untuk diajukan kepada 

subyek penelitian namum iramanya diserahkan kepada kebijakan 

pewawancara. 

      Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode pelengkap 

dari metode pokok untuk memperoleh data secara sekunder, yaitu 

untuk mengetahui perasaan orang lain, pengalaman, apa yang 

menjadi ingatannya bagaimana motivasi dan emosi yang 

dikehendaki, maka jalan yang tepat adalah bertanya kepada orang 

lain. 
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Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 132. 
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c. Metode Dokumentasi 

      Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal 

variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan 

lain sebagainya”.
38 

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: 

1) Keadaan jumlah pegawai di Lembaga advokasi perempuan 

Damar Bandar Lampung. 

2) Dokumentasi-dokumentasi dari program kerja pegawai atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga advokasi perempuan 

Damar Bandar Lampung. 

3) Struktur organisasi atau kepengurusan Lembaga advokasi 

perempuan Damar Bandar Lampung. 

 

4. Teknik Analisa Data 

       Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, 

menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, 

selanjutnya dikualifikasikan kembali.
39
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Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 

97 

      
39

Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 209. 
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      Jadi karena data yang akan dianalisa merupakan data kualitatif, yang mana 

cara menganalisanya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat 

disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir 

induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian 

ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB II 

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS DAN KORBAN KEKERASAN  

DALAM RUMAH TANGGA 

 

A. Pendampingan Psikologis 

1. Pengertian  Pendampingan Psikologis 

Pendampingan adalah suatu aktifitas yang bermakna pembinaan, 

pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, 

mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada  

proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban sejajar,  

yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atasan atau 

bawahan40. 

      Istilah Pendampingan juga di temukan dalam Peraturan Pemerintah RI 

No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan 

Korban  KDRT, Bab I Pasal I  : Pendampingan adalah segala tindakan 

berupa konseling, terapi Psikologis dan advokasi, bimbingan Rohani, guna 

penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi41.  

                                                             
      

40
Departemen Sosial RI, Panduan Pendampingan Anak Nakal (Jakarta: Direktorat Jendral, 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2007), h.10. 

      
41

Prayudi Guse, Berbagai Aspek-Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Merkid 

Press, 2015), h. 193. 
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 Sedangkan Pengertian Psikologis adalah berfokus pada perilaku dan 

berbagai proses mental serta bagaimana prilaku dan berbagai proses mental 

dipengaruhi oleh kondisi mental organism,dan lingkungan eksternal42. 

Asumsi yang mendasarinya terhadap kondisi psikologis adalah bahwa 

keadaan psikologis seseorang akan sangat besar pengaruhnya terhadap 

prilakunya
43

. Psikologis  istilah gambaran kondisi mental kejiwaan 

seseorang, bagaimana pola pikir (mindset)  bekerja mempengaruhi prilaku 

antara kondisi mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya.   

Pengertian Pendampingan Psikologis merupakan penanganan yang 

bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan personal sosial 

yang melingkupi kehidupan korban44. 

Selaras dengan pendapat Bambang waluyo dalam bukunya “viktimologi 

perlindungan saksi dan korban” bahwa, Bantuan Psikologis adalah bantuan 

yang diberikan oleh Konselor/Psikolog kepada korban yang menderita 

trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi 

kejiwaan korban45. Maka Pendampingan secara psikologis dapat dimaknai 

bantuan yang diberikan secara psikologis kepada seseorang/klien/korban 

yang membutuhkan dorongan dari sisi psikologisnya berupa motivasi dan 

                                                             
      

42
Corale wade, Psikologi, (Jakarta: Rajawal, 2007), h. 13. 

      
43

Soetomo, Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 

163. 

      
44

http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-

perempuan (21 februari 2017), diakses pada tanggal 10 juli 2017. 
      

45
Bambang Waluyo, Viktimilogi perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h. 

42. 

http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan%20(21
http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan%20(21


 
 

77 
 

dukungan moril terhadap permasalahannya agar dapat menentukan  langkah 

keputusan yang tepat dan terbaik. 

  Dari beberapa devinisi pengertian pendampingan dan psikologis diatas, 

maka disimpulkan bahwa pendampingan psikologis yang penulis maksudkan 

dalam penelitian ini merupakan suatu bantuan pembinaan yang dapat berupa 

bimbingan serta kegiatan layanan konseling, yang dilakukan oleh selaku 

pekerja sosial maupun tenaga profesional dibidang konseling yaitu konselor 

dan psikolog untuk membantu korban dalam memperbaiki kondisi psikolgis 

yakni mental maupun kejiwaan. Dalam hal ini, mengenai aspek permasalahan 

psikologis kejiwaan seseorang, memang tertuju kaitannya dengan upaya 

bagaimana mengembalikan atau memulihkan kondisi normal seperti pada 

umumnya, maka perlu adanya tindakan penanganan atau pendampingan yang 

tepat yaitu berupa konseling.  sebagaimana pendampingan psikologis yang 

dilakukan oleh Lembaga Advokasi Damar Bandar Lampung terhadap 

konselinya.   

 

2. Dasar Hukum Pendampingan Psikologis 

Dasar hukum pendampingan psikologis terhadap korban KDRT  diatur 

dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, 

yakni : 
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1. Dalam UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Pada Pasal 10 dan pasal 23 pont d . Pasal 10 Menentukan 

bahwa: 46 

a. Korban berhak mendapatkan Pendampingan oleh pekerja sosial dan 

bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pasal 23 Point d menyatakan bahwa : “Dalam pemberian  pelayanan  

relawan pendamping dapat memberikan dengan aktif penguatan secara 

psikologis dan fisik kepada korban”. 

2. Dalam PPRI No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama 

pemulihan korban KDRT dan UU PKDRT Pasal 41, menyatakan relawan 

Pendamping wajib memberikan pelayanan terhadap korban dalam bentuk 

pemberian konseling atau advokasi penguatan untuk memberi rasa aman 

bagi korban47. 

 

3. Prinsip Pendampingan Psikologis 

Dalam pelaksanaan tugasnya, prinsip pendampingan psikologis sama 

halnya dengan prinsi-prinsip dalam konseling yang merupakan pedoman atau 

acuan yang digunakan dalam melaksanakan konseling, yang dibuat 

berdasarkan kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis 

                                                             
      

46
UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pada Pasal 10 

dan pasal 23 pont d. 

      
47

PPRI No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban KDRT,  dan 

UU No 23 Tahun 2004 PKDRT Pasal 4. 
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tentang hakikat manusia, perkembangan budaya dan tujuan, serta fungsi 

proses penyelenggaraan konseling. Pengertian konseling yakni bantuan yang 

diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada seorang klien atau kelompok, 

untuk menyelesaikan permasalahnnya  dengan jalan wawancara dengan 

maksud agar klien tersebut mengerti jelas problemnya sesuai dengan 

kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor48. 

Sedangkan Prinsip umum konseling yakni; berpusat pada konseli, 

memandirikan konseli, berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu, 

disesuaikan dengan kebutuhan konseli, identifikasi, fleksibel, dan dilakukan 

oleh orang yang ahli dalam bidang konseling49. 

Prinsip pendampingan psikologis yang dilakukan oleh seorang konselor 

pekerja sosial sebagai berikut :50 

1. Penerimaan, yaitu sebagai sorang pendamping harus bisa menerima 

korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya. 

2. Individualisme, harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang 

tidak sama dengan korban lainnya. 

3. Bersikap tidak menghakimi, pendamping harus memahami perilaku-

perilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara 

sepihak. 

                                                             
       

48
M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan 

Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang” Jurnal UIN Walisongo Semarang, Vol. 11, No. 2 (April  

2016), h. 181.
 

      
49

Ahmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan 

(Bandung: Refika Aditama, 2007), h.113.  

      
50

DepSosialRI, Op. Cit., h. 9. 
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4. Kerahasiaan, pendamping harus bisa menjaga kerahasiaan korban yang 

bersifat pribadi kepada orang lain. 

5. Rasional, pendamping harus memberikan perimangan yang berifat 

obyektif dan masuk akal dalam setiap tindakan penanganan masalah yang 

diambil. 

6. Empati, pendampingan harus mampu menunjukan sikap memahami 

perasaan korban. 

7. Kesungguhan dan ketulusan, dalam memberikan pelayanan harus 

dilandasi sikap yang tulus. 

8.  Mawas diri, pendampingan arus menyadari akan potensi dan keterbatasan 

dirinya. 

9. Partisipasif, pendampingan melibatkan korban untuk proaktif menentukan 

pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya
51

. 

Sebagai Seorang pendamping juga harus menguasai berbagai keterampilan 

dalam konseling guna kelancaran proses pendampingan psikologis 

seperti,: 

a) Keterampilan attending untuk membangun hubungan kontak awal 

dengan seseorang untuk melibatkan korban, keluarga dan masyarakat 

dalam situasi membantu korban. 
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DepSosialRI, Op.Cit., h.10. 
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b) Keterampilan berkomunikasi baik yang bersifat verbal maupun 

nonverbal seperti keterampilan dalam perkenalan, Attending 

,melakukan wawancara, mendengarkan, dan sebagainya. 

c) Keterampilan melakukan intervensi seperti memberikan bimbingan, 

motivasi, bimbingan rohani, konseling dan sebagainya52. 

Prinsip dari pendampingan psikologis yang dilakukan pekerja 

sosial/Konselor dapat dijelaskan, mengenai pendampingan adalah bentuk 

relasi suatu hubungan yang dilandasi oleh adanya keterlibatan perasaan 

dan sikap antara konselor selaku pekerja sosial dengan korban. Hal ini 

berarti bahwa pendampingan diisi dengan aktivitas interaksi dan 

komunikasi antar kedua belah pihak sehingga terjadi saling pengertian dan 

saling memahami makna akan menumbuhkan ikatan kepercayaan diantara 

keduanya. Dalam kaitan ini keterampilan komunikasi dan relasi menjadi 

bagian yang sangat penting dikuasai oleh seorang pendamping sebagai 

prasyarat bagi dilaksanakannya upaya-upaya konkrit pemecahan masalah 

korban/klien53. 

 

4. Tugas Pendampingan Psikologis 

      Penyelenggaraan Pemulihan Terhadap Korban dilaksanakan oleh pekerja 

sosial dalam instansi pemerintah, lembaga sosial sesuai dengan tugas dan 

                                                             
      

52
DepSosialRI, Op.Cit., h.12. 

      
53

Departemen R.I Badan Dan Pengembangan Sosial, Pekerja Sosial Bagi Perlindungan Anak 

(Bandung: Modul Diklat, 2004), h. 88. 
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fungsinya bertindak menjadi pendamping dalam melakukan pendekatan awal 

yang meliputi kontak dan kesepakatan:54 

a. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah, mendengarkan 

keluhan kesulitan yang dialami oleh perempuan/anak. 

b. Membuat rencana Pendampingan dan membantu perempuan merancang 

sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan 

dengan pemulihan psikologisnya. 

c. Melakukan pendampingan diantaranya adalah : 

1) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat 

mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya. 

2) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik 

sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan 

sumber dan potensi yang dimiiki korban (perempuan). 

3) Membantu dan menyaklurkan informasi dan kemudahan lainnya yang 

dibutuhkan untuk meningkaatkan potensi yang dimiliki 

korban(perempuan). 

4) Mengkaitkan penerima manfaat dengan system sumber yang 

dibutuhkan. 

5) Mengadakan sidang kasus atau secara rutin dan berkala antar 

pendamping atau petugas terkait atau melengkap kekurangan masing-

masing. 
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Ibid., h. 92. 
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d. Melakukan evaluasi secara berkala 

e. Melakukan rujukan kepada keluarga/lembaga/profesi lain yang lebih 

berkompeten sesuai dengan perempuan dan kebutuhannya55. 

 

5. Tujuan Pendampingan Psikologis  

Tujuan pendamping dalam membatu perempuan korban KDRT adalah 

memberdayakan mereka untuk perubahan prilaku, kesehatan mental yang 

positif, pemecaan masalah dan mandiri dalam mengambil keputusan 

hidupnya56; 

a. Memberikan ruang untuk mengurangi beban psikologisnya. 

b. Memberikan informasi tentang hak-hak yang dapat diperoleh dan 

memahamkan persoalan yang sedang dihadapi. 

c. Mendorong klien untuk berani membuat keputusan. 

     Dalam membantu perempuan korban KDRT diperkuat juga didalam UU 

PKDRT pada Pasal 15 yaitu ; setiap orang yang mendengar, melihat atau 

mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :57 

a). Mencegah berlangsungnya tindak pidana. 

b). Memberikan perlindungan kepada korban.  

                                                             
      

55
Ibid., h. 93. 

      
56

Hartono, Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012). 

h. 40.
 

      
57

UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 15.
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c). Memberikan pertolongan darurat. 

d). Membantu proes pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 

 

6. Pihak-Pihak Yang Terkait Sebagai Pendamping Psikologis 

Berikut adalah beberapa pihak yang berperan dalam melakukan 

pendampingan Psikologis : 

a. Pekerja Sosial (konselor/psikolog) 

      Pekerja sosial adalah seorang yang mempunyai kompetensi 

profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan 

formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau 

kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan 

melaksanakan tugas professional harus melakukan konseling untuk 

menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban serta menjamin 

keamanan semua kerahasiaan korban  (UU RI No 23 Th 2004 Bab II Pasal 

10 Tentang PKDRT)58 

b. Relawan Pendamping  

      Yang dimaksud Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai 

keahlian untuk melakukan konseling dan advokasi, hal itu dilakukan guna 

penguatan dan pemulihan diri korban KDRT (Pasal 17 UU PKDRT)59. 

konseling yakni pemberian bantuan dengan sedemikian rupa sehingga 

pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam 

                                                             
      

58
Moerti Hadi Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 98.

  

      
59

Ibid., h. 111 
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memecahkan permasalahan yang dihadapi (PPRI No 4 Th 2006 Bab 2 

Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Dalam Upaya Pemulihan Korban 

KDRT)60  

c. Pembimbing Rohani  

      Korban KDRT berhak mendapatkan layanan bimbingan rohani, demi 

kepentingan dan pemulihan korban ( UU PKDRT Bab II Pasal 10) maka 

pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, dan 

kewajiban , serta memberikan pengutan iman dan takwa. yang dimaksud 

dengan pembimbing rohani adalah konseling yang diberikan oleh 

rohaniawan.61 Dalam pengaplikasiannya  Bimbingan Rohani adalah 

pemberian bantuan terhadap individu sehingga jiwa atau mental individu 

tersebut mampu hidup hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

SWT sehingga dapat mecapai kebahagiaan dunia akhiat. Rohaniawan 

memberikan terapi keagamaan untk ketenangan jiwa. 

d. Pelayan Medis 

      Pelayanan kesehatan medis deberikan sesuai dengan kondisi 

kebutuhan korban, sebagai upaya dalam mendorong pemulihan psikis 

korban yang mengalami luka atau cidera (UU PDRT Bab II Pasal 10)62.  

 

 

                                                             
      

60
Ibid., h. 95. 

      
61

Ibid., h. 71. 
         62

Ibid. 
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B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

1. Pengertian Korban KDRT 

Menurut UU NO 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga (PKDRT) Dalam Bab I Pasal 1 berbunyi,”Korban” adalah 

orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup 

rumah tangga63. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

perlindungan Saksi dan Korban berbunyi : “Korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”64. 

Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok 

orang yang menyebapkan cidera atau matinya orang lain atau menyebapkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari 

kekerasan identik dengan perbuatan melukai orang lain dengan sengaja, 

membunuh orang lain, dan memperkosa, kekerasan seperti ini sering 

disebut kekerasan langsung (direct violenc)65. Namun demikian kekerasan 

juga termasuk tindakan-tindakan sepertihalnya mengekang, mengurangi 

atau meniadakan hak asasi orang lain serta tindakan mengintimidasi, 

memfitnah atau meneror orang lain, bahkan tindakan membiarkan atau 

                                                             
      

63
Prayudi Guse, Op.Cit., h. 164. 

     
64

UU No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, bab I pasal I (online) di 

https://www.komisiinformasi.go.id, diakses pada 10 september 2017. 

      
65

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 284. 

https://www.komisiinformasi.go.id/
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menjerumuskan seseorang dalam sebuah kekerasan adalah juga termasuk 

kekerasan yang tidak langsung (indirect violence)66.   

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT), bahwa 

yang dimaksud dengan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

adalah : 

 

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama peremuan, yang berakibat 

timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis,atau 

penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga”
67

. 

 

      Dari pengertian diatas mengenai kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) selaras dengan pendapat beberapa Para Ahli: 

      Menurut Mansour Fakih68, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

KDRT adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas 

keutuhan mental psikologi seseorang. Hal itu senada dengan pendapat 

Herkutanto69 yang menyetakan KDRT adalah tindakan atau sikap yang 

                                                             
      

66
Ibid., h. 284. 

      
67

Prayudi Guse, Op.Cit., h.164. 

      
68

Mansour Fakih (1953-2004)tokoh Pendukung sistem gerakan sosial, kelahiran Bojonegoro, 

Sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978), meraih gelar Master dan Doktor bidang 

Pendidikan di Universitas Of Massachusetts at Amherst USA tahun 1990 dan 1994. Beliau bersama 

Sembilan sahabatnya di Jakarta mendirikan Lembaga Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi 

Pengembangan Kemampuan Organisasi-Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat.  Semasa hidup 

beliau mengabdikan diri untuk berkecimpung dan menjabat di berbagai Lembaga-Lembaga sosial 

lainnya diantaranya YLKI, P3M, LSP dll. 

      
69

Prof. Dr Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM. Seorang Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, 

Beliau memperoleh pendidikan di bidang kedokteran dan Hukum; Doktor (S3) Spesialis Forensik UI 

dan Grand. Dip. Forens.Med –Monash University Australia. Serta Sarjana Hukum (SH) UI, Master of 

Laws (LL.M) La Trobe University, Austarlia School Of Laws. 
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dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, 

baik fisik maupun secara psikis”.70 

      Untuk mengklasifikasikan uraian berdasarkan pengertan diatas, bahwa 

diatara yang termasuk dalam lingkup keluarga menurut UU PKDRT No 23 

tahun 2004 adalah : 

a) Suami istri dan anak 

b) Orang-orang yang mempunyai hubungan kelarga dengan suami, istri, 

dan anak, karena hubungan, perkawinan, persusun, pengasuhan,dan 

perwalian yang menetap dalam rumah tangga. 

c) Orang yang bekerja membantu ruamah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut71. 

Beberapa dari pengertian diatas maka untuk mengfokuskan dalam 

penelitian ini, menurut penulis yang dimaksud dengan kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) merupakan setiap prilaku/perbuatan yang dilakukan 

oleh anggota keluarga (suami) terhadap anggota keluarga lain (istri) yang 

mencakup perbutan dan perkataan kasar dengan ancaman, kekerasan fisik, 

seksual, emosional, ekonomi sehingga menimbulkan penderitaan atau 

kesengsaraan baik fisik dan materi atau non fisik/psikologis.  

Berkenaan dengan hal tersebut maka untuk spesifik objek dalam 

penelitian ini yakni perempuan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga 

                                                             
      

70
Utsman Ali, “apa itu KDRT” (online) di http://www.Pengertianpakar.com (14 November 2014), 

diakses Pada 10 september 2017. 

      
71

Prayudi Guse, Op.Cit,, h. 27. 
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yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suaminya baik secara kekerasan fisik dan psikologis serta penelantaran 

ekonomi.    

 

2. Penyebab Terjadinya KDRT 

Mengenai penyebab dari KDRT yang selama ini terjadi mungkin relatif 

berbeda antara korban yang satu dengan yang lainnya. Menurut Strauss A. 

Murray Mengidetifikasikan hal dominasi pria dalam konteks struktur 

masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga (marital violence) sebagai berikut 72: 

1) Fakta menunjukan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara 

dalam masyarakat. Anggapan suami mempunyai kekuasaan terhadap 

istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan 

kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya 

termasuk dengan kekerasan. 

2) Masyarakat masih membesarakan anak laki-laki dengan mendidiknya 

agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki 

dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika 

memasuk rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas 

istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap 

                                                             
      

72
Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 204-205. 
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istrinya tersebut dalam bentuk kekerasan.hal ini yang melanggengkan 

budaya kekerasan. 

3) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya 

bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat 

perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami, akibatnya istri 

sering di perlakukan semena kehendak suami. 

4) Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial tetapi 

persoalan pribadi antara suami istri. Anggapannya masalah urusan 

rumah tangga orang lain tidak layak mencampurinya. 

5) Pemahaman keliru dalam memahami ajaran agama yang menganggap 

bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini 

mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami 

untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. 

Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat 

yang di anugerahkan tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga73. 

      Menurut Adulsyani (1987) yang dikutip oleh Mohamad Taufik 

Makarao (2014: 200) dalam bukunya menyebutkan, bahwa fator penyebap 

terjadinya tindak kekerasan difokuskan pada faktor internal dan eksternal74. 
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Ibid., h. 200. 
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Ibid., h. 201. 
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1) factor internal berupa : adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, 

kondisi emosional pelaku yang labil atau watak yang temperamental.  

2) Sedangkan factor eksternal mencangkup : kondisi ekonomi, factor 

agama, factor bacaan dan tontonan filem, serta aspek hukum dalam 

budaya masyarakat yang tidak memihak terhadap kepentingan 

perempuan. 

      Dari beberapa pendapat tokoh tersebut dapat di simpulkan beberapa 

alasan kecenderungan orang melakukan KDRT antara lain; adanya budaya 

patriaki yang menempatkan kekuasaan pihak pria lebih unggul, adaya 

interpretasi agama yang tidak sesuai dan kekeliruan anggapan sosial di 

masyarakat yang membudaya serta hubungan komunikasi suami dan istri 

yang tidak baik.  

 

3. Bentuk - Bentuk KDRT 

      Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, tercantum dalam pasal 

7, 8, 9 yaitu: tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah 

tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :75 

1) Kekerasan Fisik, adalah  perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit atau luka berat akibat penganiayaan maupun pembunuhan.  

2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

                                                             
      

75
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Yuridis-Viktimologi   

(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 83. 
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tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti 

akibat pengancaman, melarang istri bergaul,memisahkan istri dari anak-

anaknya dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau 

melukai harga diri pihak istri. 

3) Kekerasan Seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak 

disukai, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan 

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya. 

4) Penelantaran Rumah Tangga (Kekerasan Ekonomi)  ruanglingkupnya 

meliputi : yakni 

a. Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena 

persetujuan atau  perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, 

tetapi mengabaikan/ tidak melaksanakan kewajibannya tersebut; 

b. Setiap orang yang  mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 

tersebut . 

Sedangkan tindakannya kekerasan ekonomi berupa seperti : tidak 

member nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk 
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mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja yang kemudian 

penghasilan dikuasai oleh suami. 

Beberapa dari bentuk-bentuk KDRT tersebut, korban seringkali 

mengalami KDRT secara ganda yakni, missal diambil contoh korban yang 

mengalami kekerasan secara fisik seperti dipukuli sampai membekas luka 

lebam serta di ancam untuk tidak memberitahukan kejadian yang menimpa 

dirinya kepada keluarga dan masyarakat. Dari contoh kejadian tersebut 

korban mendapatkan kekerasan fisik seperti luka-luka dan kekerasan 

psikologis yakni berupa ancaman yang menyebapkan cemas dan ketakutan. 

 

4. Dampak Korban KDRT 

Seorang Perempuan ibu rumah tangga (istri) merupakan korban 

utama dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan yang dialami korban 

mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan, diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Jatuh sakit akibat stress seperti sakit kepala,perut dll. 

2) Depresi dan kecemasan hingga sakit jiwa yang bias parah. 

3) Berkemungkinan melakukan bunuh diri. 

4) Berkemungkinan keguguran bagi korban yang sedang hamil. 

5) Rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 

6) Bagi ibu yang menyusui, ASI sering kal terhenti akibat tekanan bathin 

jiwa. 
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7) Berkemungkinan melakukan tindakan kejam  terhadap anak, karena 

akibat tidak dapat menguasai diri,penderitaan, dan tak menemukan 

jalan keluar76. 

 Dampak psikologis istri dari korban KDRT yang dilakukan oleh orang 

yang memliki hubungang intim (suami) dengan korban memiliki dampak 

jangka pendek dan panjang.  Dampak jangka pendek korban diantaranya; 

marah-marah, merasa bersalah, malu, jatuhnya harga diri dan konsep diri 

korban (ia akan melihat diri negative dan merasa hina) dampak jangka 

pendek tersebut mengakibatkan insomnia(susah tidur) dan kehilangan 

nafsu makan, serta siklus haid yang tidak baik77. 

      Dampak jangka panjang kondisi secara psikologis korban yang sering 

terjadi secara berulang jika tidak ditolong yakni, mengenai sikap dan 

persepsi negative terhadap laki-laki,   banyak menyalahkan diri) maupun 

depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai  akibat dari 

bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat 

diungkapan serta gangguan tingkat kesuburan akibat pergolakan batin78.  

      Dampak di lain hal cukup banyak lelaki para pelaku tindak kekerasan 

yang berasal dari keluarga abusive dimasa kecilnya sering melihat 

kekerasan yang dilakukan ayah pada ibunya, serta perempuan yang 

dimasa kecilnya melihat peran laki-laki yang keras,ego, maka bukan tidak 
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Ibid., h. 202. 

      
77

M. Asasul Muttaqin dkk, Op. Cit., h.189.
 

      
78

M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, Op. Cit., h. 190.
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mungkin juga akan terjebak dalam pola yang sama dewasanya karena 

pengalaman hidupnya tidak memberinya gambaran mengenai peran-peran 

orang dewasa dan hubungan aki-laki perempuan yang lebih sehat dan 

setara.79 

Seorang istri sebagai korban KDRT masih banyak yang 

kecenderungan diam dan menutup diri karena berusaha mempertahankan 

keutuhan keluaganya serta adanya ketakutan yang akan dialami jika 

melaporkan kejadian yang menimpa dirinya maka justru akan semakin 

berkepanjangan masalahnya tersebut. 

      Penyebap kecenderungan Korban (istri) memilih diam disebapkan 

beberapa alasan : 

1) Ketidaktahuan istri dalam sebagai korban mengenai prosedur 

pelaporan kekerasan yang dialaminya melalui hukum. Hal ini 

dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang UU Penghapusan 

KDRT. 

2) Masih terdapat anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah 

aib yang perlu ditutupi. 

3) Kurang kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan 

terhadap perempuan. 
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Tapi Omas Irhani, Sulistyowati Irianto, Achis Sudiarti Luhutimas, Penghapusan Diskriminasi 

Terhadap Perempuan (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 283-284. 
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4) Tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasusu kekerasan 

akan ditangani secara adil. Korban kurang percaya terhadap hukum 

yang ada.80 

Pada umumnya seorang istri juga tidak suka dengan status janda cerai 

karena memiliki dampak sosial yang tidak menyenangkan terhadap 

dirinya, maka banyak yang mempertahankan ikatan perkawinan walaupun 

dalam kekerasan.  

 

5. Hak Dan Kewajiban Korban KDRT 

Bagi siapa saja setiap kaum perempuan berhak memperoleh 

perlindungan hak asasi manusia dalam bidang sosial, politik, budaya, sipil 

dan kebebasan asasi yang sama dalam hal bidang-bidang  lainnya, hak-hak 

tersebut diantaranya :81 

1. Hak atas kehidupan. 

2. Hak atas persamaan. 

3. Hak kemerdeaan dan keamanan pribadi. 

4. Hak perlindungan yang sama dimuka umum. 

5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminalisasi. 

     Selanjutnya juga dijelaskan bahwa Negara wajib melakukan langkah-

langkah tindak tepat untuk menghapus segala diskriminalisasi terhadap 

                                                             
      

80
Ibid., h. 207. 

         81
Tapi Omas Irhani, Sulistyowati Irianto, Achis Sudiarti Luhutimas, Op.Cit., h. 389. 
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perepuan di semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan  yakni 

termaktub dalam UU RI No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminalisasi Terhadap 

Perempuan/wanita, Pasal 16 Poin C dan G, menyebutkan bahwa : Hak dan 

tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan, 

serta hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk nama keuarga, 

profesi dan jabatan.82   

Sebagai seorang korban, juga mempunyai hak dan kewajiaban yang 

harus dilaksanakan. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang PKDRT, keberadaan hak dan kewajiban korban semakin di 

hormati, hak selaku korban KDRT dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut: 83 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,kejaksaan, Pengadilan, 

Advokat,lembaga sosial atau pihak lainya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan sesuai perlindungan dalam pengadilan. 

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 

d. Pendampingan oleh pekeja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 
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M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, Op. Cit., h. 380-381.

 

      
83

Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, Op. Cit., h. 199. 
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Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, 

namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Secara umum  

hak korban dapat disebutkan sebagai berikut:84 

1. Korban berhak menolak atau mendapatkan kompensasi atas 

penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku. 

2. Korban berhak menolak kompensasi untuk ahli warisnya jika korban 

meninggal dunia karena tindakan tersebut. 

3. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitsasi. 

4. Korban berhak mendapatkan kembali hak milinya. 

5. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan 

membahayakan dirinya. 

6. Korban berhak mendapatkan perlindungan bila mendapatkan ancaman 

dari pelaku jika melapor dan menjadi saksi. 

7. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehatdan upaya hukum. 

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut:85
 

1) Korban tidak main hakim sendiri 

2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya 

korban lagi. 

3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh 

orang lain. 

                                                             
        84

Moerti hadiati soeroso, Op. Cit., h.115.
 

        85
Moerti hadiati soeroso, Op. Cit., h.116.
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4) Wajib ikut serta membina pelaku. 

5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban 

lagi. 

6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai kemampuan pelaku. 

Dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 selaian itu korban berhak 

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya baik secara 

langsung maupun dengan memberikan kuasa kepada keluaga atau orang 

lain yang di tunjuk86. 

 

                                                             
      

86
UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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BAB III 

LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR BANDAR LAMPUNG 

 

A. Gambaran Umum Lembaga Damar 

a. Sejarah Berdirinya 

Lembaga Advokasi Perempuan Damar di dirikan pada  23 Desember 

1999 dan di deklarasikan pada10 Februari2000. Damar adalah organisasi yang 

berbentuk perkumpulan berbasiskan keanggotaan, dan menaungi tiga lembaga 

eksekutif,yakni: 

1) Lembaga Advokasi Perempuan Damar 

2) Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Damar 

3) Institut Pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR) Damar. 

Damar berarti lampu atau penerang.Secara filosofi Damar diharapkan 

bisa menjadi penerang bagi masyarakat,dan khususnya bagi perempuan 

korban kekerasan. Selain itu, Damar juga merupakan pohon yang menjadi 

icon Lampung. Pohon Damar terbaik berada di Lampung Barat. Lembaga 

Advokasi Perempuan Damar diharapkan dalam kiprahnya dapat menjadi 

kebanggaan dan icon warga Lampung. 

Latar belakang pendirian Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah 

sebagai perwujudan dari  rasa keprihatinan dan kecemasan terhadap situasi 

ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi  
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khususnya pada Perempuan. Kondisi ini terjadi karena kuatnya nilai-

nilai patriarkhi di masyarakat yang membangun budaya dan kebijakan 

yang tidak adil bagi perempuan. 87 

Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan advokasi anti 

kekerasa,yang hasilnya meliputi: 

a) MoU (Memorandum of Understanding) antar pemangku kepentingan 

untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan di 

Propinsi maupun di beberapa kabupaten. 

b) Terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak 

kekerasan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk yang memberikan 

pelayanan khusus dan gratis. 

c) Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana yang 

digunakan untuk pelayanan dan pendampingan bagi perempuan korban 

kekerasan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan terhadap 

Perempuan dan Anak Korban kekerasan dan Perda Nomor 4 Tahun 

2006 tentang Pencegahan Perdagangan perempuan dan Anak. 

      Berdasarkan perubahan tersebut, maka Lembaga Advokasi Perempuan 

Damar menganggap bahwa system pelayanan terhadap perempuan korban 

kekerasan,sudah cukup membantu perempuan korban kekerasan di 

Lampung. Oleh karena itu, mulai tahun 2009, Lembaga Advokasi 

Perempuan Damar memilih isu Pemenuhan Hak Dasar Perempuan, dan 

mengadvokasi Hak Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar untuk 

                                                             

      
87

Sumber : Profil, Lembaga Advokasi Perempuan Damar , Bandar Lampung, 2018. 
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Semua Gratis dan Berkualitas, dan Hak Politik Perempuan, Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan, dan Anti Pemiskinan. 

 

b. Visi dan Misi Lembaga DAMAR 

Adapun yang menjadi Visi dan Misis adalah 88: 

a. Visi lembaga Damar adalah“Terwujudnya pemenuhan hak dasar 

perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, menuju 

keadilan untuk semua (perempuan dan laki-laki)”. 

b. Misi DAMAR 

1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah dan 

masyarakat tentang hak dasar perempuan. 

2. Menguatnya basis dalam melakukan advokasi hak dasar perempuan 

sebagai bagian dari gerakan sosial. 

3. Meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan Lembaga 

Advokasi Perempuan Damar dan Perkumpulan Damar sebagai 

organisasi yang independen dalam mewujudkan transparansi, 

akuntabilitas, dan kinerjanya. 

 

 

 

c. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Lembaga DAMAR 

1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia89 
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Sumber :

 
Profil, Lembaga DAMAR, Tahun 2018.
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2) UU RI Nomor 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga90 

3) Peraturan Mentri Negara dan Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 

dan 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan.91 

 

d. Anggaran Dana 

     Pendanaan Lembaga Advokasi Perempuan untuk melakukan 

kegiatannya diperoleh dari iuran anggota, sumbangan perorangan dan 

lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat92. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Struktur Kepengurusan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.93 

Gambar. 1 

Struktur Kepengurusan Lembaga Damar 2018 

 

 

                                                                                                                                                                       
      

89
Sumber :

 
Profil, Lembaga DAMAR, Tahun 2018. 

      
90

Ibid 

      
91

Ibid 

      
92

Ibid 
      

93
Sumber :

 
Profil, Lembaga DAMAR, Tahun 2018

 

RUA/RUAI 

Dewan Pengurus 

Perkumpulan 

 
Siti Noor Laila, S.H 

Ikram,S.Sos., M.Si 

Miftahul Huda 

Resa Ariyanti, S.H 
Eka Tiara C, A. Md 

Direktur Eksekutif 

Sely Fitriani, S.H 
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B. Program Kegiatan DAMAR Dan Hasil Realisasinya 

a. Program-Program Kegiatan Damar 

a. Kajian 

Program kajian dan pendidikan public dilakukan untuk memetakan 

persoalan hak dasar perempuan (hak kesehatan, pendidikan,dan 

politik) di lima kabupaten/kota (Bandar Lampung,Tanggamus, 

Lampung Tengah, Lampung Timur,dan Lampung Selatan).  Pemetaan 
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juga didukung data based sebagai fakta atau gambaran persoalan hak 

dasar yang terjadi dimasyarakat.   Hasil kajian dan data based tersebut 

menjadi dasar untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar 

perempuan di Lampung.  

b. Penguatan Jaringan 

Program penguatan jaringan telah dilakukan sejak tahun 2000.  

Program ini untuk melakukan penguatan masyarakat sipil,khususnya 

perempuan marginal melalui pendidikan kritis, pengorganisasian, 

penguatan dan konsolidasi organisasi perempuan lintas wilayah se-

Lampung. Harapannya agar  organisasi-organisasi perempuan bisa 

melakukan advokasi atas hak dasarnya. 

c. Penguatan Organisasi 

     Program ini untuk meningkatkan kualitas staf/pelaksana program 

dan pengurus,serta sebagai supporting system pelaksanaan program. 

Berbagai system dibangun agar pengelolaan organisasi dan program 

berjalan efektif diantaranya adalah system perencanaan, monitoring, 

evaluasi,keuangan, personalia, dan pembinaan sumber pelaksana. 

Rapat umum anggota (RUA) dilaksanakan setiap lima tahun sekali 

membahas tentang kebijakan-kebijakan, Garis Besar haluan Organisasi 

(GBHO),dan kepemimpinan.   Rapat Tahunan Anggota (RTA) 

dilaksanakan satu tahun sekali membahas tentang kondisi dari laporan 

akhir tahun,  perencanaan tahunan,  melihat kondisi real di lapangan.  



 
 

92 
 

      Programnya programnya, LSM DAMAR mendasarkan pada nilai-

nilai anti    diskriminasi,    non-partisan, independen,  pluralisme, 

keadilan, dan kesetaraan.94 

 

b. Realisasi Hasil dari Program Damar.95 

a. Advokasi 

1) Adanya Perda No. 6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung. 

2) Perda Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan 

Perempuan dan Anak. 

3) Berbagai perjanjian kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, 

Aparat Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, baik 

tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk pelayanan 

perempuan korban kekerasan (Propinsi Lampung, Metro, 

Lampung Selatan, Lampung Barat). 

4) Terbangunnya Unit Pelayanan Terpadu bagi perempuan korban 

kekerasan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (Lampung 

Tengah, Lampung Selatan, Metro, Propinsi Lampung). 

5) Pemerintah Daerah Propinsi Lampung beberapakali menerima 

penghargaan dari Presiden untuk program pemberdayaan 

perempuan. 

b. Penguatan Kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan 

                                                             
      

94
Sumber :

 
Profil, Lembaga DAMAR, Tahun 2018.

 

      
95

Ibid
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1) Terbentuknya Gerakan Perempuan Lampung (GPL) yang berbasis 

pada organisasi-organisasi perempuan di enam kabupaten/kota. 

2) Menguat dan meluasnya kelompok-kelompok perempuan di enam 

kabupaten/kota, di 17 kecamatan, dan 80 

desa/pekon/kampung/kelurahan,  dengan jumlah anggota 2118 

orang yang sudah terdidik. 

3) Anggota yang telah mengikuti pendidikan “Adil Gender dan Anti 

kekerasan” berjumlah 2118, anggota yang telah mengikuti 

pendidikan “Analisa Social berperspektif Feminismi” berjumlah 

370, anggota yang telah mengikuti pendidikan “Advokasi dan 

Pengorganisasian” berjumlah 100, dan anggota yang telah 

mengikuti pendidikan “Kepemimpinan Perempuan dan Tata 

Kelola Organisasi” berjumlah 30 

4) Lahirnya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam 

pemerintahan desa, seperti menjadi kepala desa, anggota Badan 

Perwakilan Desa, dll. 

5) Terbangunnya kesadaran kritis perempuan marginal untuk 

mengorganisir diri dalam rangka memperkuat posisi tawar 

perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 

 

C. Mekanisme Alur Pendampingan Di Lembaga Advokasi Perempuan 

DAMAR Bandar Lampung96 

                                                             
      

96
Sumber :

 
Profil, Lembaga DAMAR, Tahun 2018. 
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Gambar. 2 

Alur Pendampingan Terhadap Korban di Damar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Gambaran Keseluruhan klien/konseli Korban KDRT Di DAMAR 2018 

Tabel. 1 

Keseluruhan Klien/Konseli Korban KDRT di DAMAR 

 

 Sumber : Laporan Data Kompilasi Periode Januari- April di Lembaga Damar 2018. 

 

Bulan Frekwensi 

Jumlah 

Korban 

Korban

KDRT 

Pelaku 

KDRT 

Jenis Layanan 

Pendampingan 

Januari 2 Istri Suami Konseling 

Februari 2 Istri Suami Konseling 

Maret 1 Istri Suami Konseling 

April 2 Istri Suami Konseling 

Jumlah 

Korban 
7 

KORBAN 

-HOOTLINE 

-DRIP IN 

-OUTREACHT 

-DIV. PKP J 

-Pengisian Form 

-Investigasi/Uji 

Kebenaran 

-Analisa Kasusu 

-KONSELING 

-Hukum 

-Medis 

-Psikis 

Rujukan 

-Hukum 

-Medis 

-Shelter 

MONITORING 

& Evaluasi 
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     Berdasarkan hasil data kompilasi, diketahui bahwa jumlah keseluruhan 

klien/korban KDRT tahun 2018 di Lembaga Damar Bandar Lampung  

berjumlah : 7 klien perempuan yang korban KDRT oleh suaminya, yang 

terdiri dari beberapa suku, diantaranya Jawa, Lampung dan Sunda. Pada 

umumnya semua korban yang di tahap awal melaporkan kronologisnya, maka 

konselor selaku pendamping akan memberikan konseling sebagai bentuk 

penguatan psikologis terhadap korban, namun dari keseluruhan tujuh korban 

tersebut yang melanjutkan ke proses kegiatan konseling secara intensif hanya 

4 orang. 

 

 

 

E. Metode Pendampingan Kasus Pada Korban Dan Pelaku KDRT Di 

DAMAR 

      Adapun bentuk penanganan terhadap korban KDRT yakni, Damar 

menetapkan layanan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan 

konseling sebagai penanganan dalam membantu klien, dalam hal tersebut 

Damar menyediakan atau membantu penanganan kasus kepada korban untuk 

di proses lanjut secara hukum/ligitasi/yaitu pendampingan advokasi, atau 

secara konseling/nonligitasi/yaitu pendampingan psikologis terhadap korban. 

Seperti yang disampaikan oleh Bpk Sofiyan Hd ; 

      Damar dalam fokus programnya peayanan, selain memberikan  

pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling. adapun selain 
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itu juga memberikan layanan konseling bagi laki-laki pelaku tindak KDRT 

untuk merubah tingkah laku negatifnya serta hal tersebut juga sebagi 

pendukung dalam mempercepat pemuliahan kondisi psikologis mental si 

korban.97  

 

1. Penanganan secara Ligitasi  

      Penanganan secara Ligitasi yakni pendampingan secara advokat 

kejalur hukum dan kepolisian, korban didampingi untuk menindak lanjuti 

proses kasusnya di kepolisian bahwa telah terjadi KDRT atas apa yang 

menimpa dirinya. 

Sebagaimana penuturan dari mb “Afrintina” bahwa..; 

“Pada kasus KDRT, di kepolisian klien perlu didampingi karena 

seringkali korban harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan rasa 

keadilan. Proses penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT di kepolisian 

sering kali terlambat lemahnya alat bukti sehingga berkas dikembalikan 

oleh kejaksaan. Belum lagi missal korban mendapatkan perlakuan 

diskriminalisasi tekanan maupuan ancaman oleh pelaku sebagai aksi 

balas dendam”98.  

 

2. Penanganan Secara NonLigitasi 

      Adalah Penanganan kasus melalui Pendampingan NonHukum adalah 

pelayanan pendampingan secara psikologis, yakni melalui proses 

konseling, Mediasi dan perawatan medis yang diberikan kepada korban 

untuk penguatan pemulihan kondisi mental, psikologis dan fisiknya. 

Seperti yang disampaikan oleh ibu “Meda Fatmayanti” bahwa..; 

                                                             
      

97
Sofiyan Hd, Kordinataor Program di Damar, Wawancara,  03 Maret, Bandar Lampung,  

2018. 

      
98

Afrintina, Staf Devisi Penanganan kasus Damar di Damar, wawancara, 9 April, Bandar 

Lampung, 2018. 
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“Mediasi dan konseling tersebut sebagai upaya untuk memberikan 

pemahaman dan dukungan agar korban dapat memahami 

permasalahannya, konselor dalam hal ini menghindari menyalahkan 

korban, menentukan keputusan konseli, konselor hanya menyampaikan 

mengenai hak-hak korban seama konseling. Hal tersebut agar konseli 

dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kedepannya. Pelayanan 

diberikan berupa konseling, hingga rujukan ke psikiater, psikolog jika 

memungkinkan terapi kejiwaan , sedangkan pelayanan medis berupa 

visum dan obat-obatan”
99

. 

      Dalam proses berjalannya konseling terhadap korban, konselor 

menempatkan diri sebagai mitra, pendamping yang mempunya hubungan 

sejajar secara horizontal, hal tersebut dikarenakan konselor perlu 

menekankan hubungan, terutama pada permumulaan proses konseling. 

 

3. Layanan Konseling Bagi Laki-Laki Pelaku. 

      Dalam Pasal 50 UU PKDRT No 23 Tahun 2004 disebutkan Penetapan 

bagi pelaku KDRT untuk mengikuti program Konseling di bawah 

pengawasan lembaga tertentu. Adapun penetapan pelaku untuk mengikuti 

program konseling sebagai upaya mengubah sikap dan perangai dari 

pelaku agar tidak melakukan tindakan kekerasan lagi.  

Sepertihalnya yang disampaikan dalam wawancara dengan Bpk 

sofiyan Hd sebagi berikut;  

“Penanganan kasus dilakukan dengan  mengirimkan surat 

permohonan audiensi ke Polresta lampung yang ditangani oleh 

kepolisian. Adapun layanan konseling bagi pelaku KDRT adalah termasuk 

dalam pendampingan psikologis yang bertujuan untuk merubah aspek 

                                                             
      

99
Meda Fatmayanti, Devisi Penanganan Kasus Damar di Damar, Wawancara, 20 maret, 

Bandar Lampung, 2018. 
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perubahan prilaku, dan menyadarkan perbuatan salahnya, karna 

pemidanaan hukum bagi pelaku KDRT seringkali berakibat tidak memutus 

siklus KDRT, justru membuat pelaku terkadang masih berpotensi bisa 

menjadi pelaku kekerasan untuk balas dendam. Konseling bagi pelaku 

sangat mendukung dalam pemulihan psikologis korban serta menjaga 

keutuhan rumah tangga dapat terpenuhi, keberhasilan tersebut juga 

tergantung pada karakter dan latar belakang serta dukungan keluarga 

pelaku.100 

      Maka dalam hal ini Lembaga Damar turut serta  berusaha  melakukan 

penjangkauan pada klien laki-laki pelaku KDRT bertujuan merubah 

memperbaiki kekeliruan pemahaman sipelaku, yang selama ini perilaku 

dan nilai-nilai yang diyakininya masih menempatkan dirinya dalam pihak 

yang dominan dan berkuasa dalam rumah tangga.  

 

F. Pelaksanaan Pendampingan Bagi Korban KDRT di DAMAR 

 

a. Persiapan sebelum pelaksanaan pendampingan pada korban 

Persiapan dimulai dari penerimaan, terdapat tiga alur yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

1) Hootline, adanya rujukan korban dari rumah sakit atau kepolisan dan 

lembaga instansi lain, lalu diterima oleh Damar dengan ditindak lanjuti 

dalam proses penanganannya.  

2) Drip In, adanya korban/ keluarga yang menghubungi dan datang 

sendiri ke Damar, melaporkan atas apa yang menimpanya.  

                                                             
      

100
Sofiyan Hd, kordinator Program di Damar, Wawancara, 03 Maret, Bandar Lampung, 2018. 
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3) Damar melakukan penjangkauan korban (outreacht), menerima 

informasi dari surat kabar lokal, lalu Damar melakukan kunjungan 

rumah korban dan menawarkan bantuan pendampingan. 

Sebagaimana yang di ungkapkan ibu Meda Fatmayanti” selaku Devisi 

Penangan Kasus, bahwa; 

 

”kebanyakan klien yang datang kesini itu rujukan dari kepolisian atau 

rumah sakit,kebanyakan korban telah melapor dulu ke kepolisian 

terkadang juga kami ketika menerima informasi dari surat kabar harian 

lokal, kami melakukan outreacht  atau jemput bola yaitu penjangkauan 

ketempat korban untuk menawarkan bantuan kepada korban bersedia 

didampingi atau tidak oleh Damar, untuk membantu menyelesaikan 

permasalahannya. Tetapi terkadang juga ada korban yang langsung 

datang ke Damar sendiri tanpa memalui rujukan, dan penanganan yang 

kita beriakan juga serupa. Setelah korban /klien siap selanjutnya kami 

arahkan untuk proses adminitrasi pendataan”
101

. 

 

     Berdasarkan hasil wawancara pernyataan diatas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa persiapan Damar sebelum melaksanakan 

pendampingan psikologis tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi 

korban  atau melalui penjangkauan ketempat korban(outreach), atau dari 

laporan langsung si korban yang datang, sering kali juga mendapat rujukan 

dari kepolisan dan Rumah Sakit daerah maupun instansi lain yang terkait, 

namun kebanyakan korban datang sendiri kedamar akan tetapi terlebih 

dahulu telah melapor kepolisian.   

                                                             
      

101
Meda Fatmayanti, Devisi Penanganan Kasus di Damar, Wawancara,  20 Maret, Bandar 

Lampung, 2018. 
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 Kemudian Damar  menjelaskan dan memberitahu terlebih dahulu, 

menawarkan terhadap korban untuk didampingi secara advokat melalui 

jalur hukum atau secara pendampingan psikologis melalui konseling dan 

mediasi. Dalam penanganan kasusnya, apapun yang akan dilakukan 

terhadap kasus tersebut adalah keputusan yang diambil korban sendiri, 

selanjutnya konselor selaku pendamping hanya memberitahukan kepada 

korban tentang informasi, dan resiko apa yang mungkin akan terjadi 

apabila sebuah keputusan dilakukan. 

b. Proses Pelaksanaan Pendampingan Psikologis,  

Setelah korban menentukan pilihannya untuk didampingi secara 

psikologis(konseling), maka Pendampingan Psikologis dalam 

pelaksanaannya fokus bertujuan untuk pemulihan kondisi psikologis 

mental dan fisik korban melalui kegiatan konseling, perawatan medis dan 

tersedia rumah aman jika hal itu sangat dibutuhkan. Selain itu adapun 

dapat dilakukannya mediasi antara pelaku dan korban serta konseling 

terhadap pelaku KDRT melainkan bertujuan sebagai pendorong percepat 

pemulihan korban maupun menyadarkan prilaku suami yang salah, agar 

hubungan suami istri tersebut dapat baik kembali. 

a. Tahap pertama yakni, penerimaan. selanjutnya konselor/pendamping 

memberikan kesempatan kepada korban untuk memastikan akan kesiapan 

diri untuk di dampingi  dalam mengikuti proses konseling, keberhasilan 

konseling ini sangat dipengaruhi terhadap kesiapan diri korban. 

Sebagaimana diungkapkan oleh devisi penangann kasus ibu “ Meda 

fatmayanti”  bahwa; 
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“Dari sebelum melakukan pendampingan psikologis terhadap klien, kami 

akan memastikan kepada korban benar-benar siap atau tidak, kapan siap 

di mediasi dan mulai proses konseling tersebut, hal itu agar nantinya 

dalam proses konseling korban lebih dapat nyaman tidak karna 

terpaksa”
102

.  

     Selanjutnya juga di ungkapkan sebagaimana oleh “ mb Afrintina “ 

bahwa; 

 

“Damar juga tidak sendirian dalam melakukan pendampingan pskologis, 

terkadang ada beberapa hal yang misalnya tidak dilakukan sendiri, misal 

seperti terdapat luka-luka fisik pada korban, sedangkan kita tidak 

mempunyai Dokter maka kita bawa kerumah sakit terlebih dahulu. 

selanjutnya kita juga memastikan keadaan kejiawaan korban, jikalau 

kejiwaan korban tidak memungkinkan untuk dilakukan konseling dan 

mediasi maka kami merujuk korban ke Psikolog dan psikiater yang telah 

bekerja sama dengan damar. Akan tetapi kebanyakan dari keadaan 

korban masih baik maka hanya melalui konseling dari konselor 

pendamping”
103

.  

Dalam prosesnya konselor selaku Pendamping berusaha berAtending   

melalui penerimaan awal yang baik secara kontak langsung face to face 

(tatap muka) untuk semakin menciptakan dan membangun suasana 

hubungan baik dan nyaman, sehingga klien dapat terbuka dengan 

permasalahnnya dan tidak menutup-nutupi. 

Disampaikan oleh devisi penanganan kasus ibu “Meda Fatmayanti” 

selaku konselor pendamping psikologis mengungkapkan; 
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“agar konselor dan klien dapat menciptakan relasi psikologis yang saat 

proses konseling, maka setiap korban yang dilakukan pendampingan pasti 

akan dibuat nyaman agar mampu bercerita tentang permasalahannya, 

oleh karnanya konseling dilakukan dengan kondisi kontak langsung tatap 

muka, dalam ruangan khusus yang telah disediakan di Damar. apabila 

kondisi korbaan tidak memungkinkan untuk datang ke Damar karna faktor 

ekonomi, fisik, letak jangkauan wilayah dan hal  lainnya yang tidak 

memungkinkan maka dapat dilakukan dengan via telepon atau jika 

mendesak dapat mengunjungi korban (home visit) di tempat”
104

. 

 

Maka dalam mencapai terpenuhinya kesuksesan konseling, seorang 

konselor memang perlu memberikan empati, penghargaan terhadap klien 

dalam penerimaan awal yang baik sampai akhir, hal itu sekaligus konselor 

dapat melakukan pengamatan terhadap konseli/korban. 

Lembaga Damar telah menyediakan fasilitas ruangan konsultasi 

khusus untuk konseling bagi para klien korban kekerasan dan  suami 

pelaku KDRT. Ruangan tersebut berukuran 3 x 2,5 meter dan telah di 

desain senyaman mungkin dengan segala fasilitas yang baik untuk klien, 

untuk proses konseling dilakukan pada jam kerja setiap hari senin sampai 

jumat, Pukul 08:30 sd 16:30, berlangsung selama kurang lebih 2 jam. 

Adapun penempatan di shalter, jika dirasa korban sementara sangat 

memerlukan rumah aman
105

. 

 

                                                             
      

104
Meda Fatmayanti, Devisi Penanganan Kasus di Damar, Wawancara, 20 Maret, Bandar 

Lampung, 2018. 

      
105

Sumber:  hasil, Observasi dan Dokumentasi ,di Lemabaga Damar, 9 April 2018 



 
 

103 
 

b. Tahap kedua, dalam proses konseling, selanjutnya konselor berusaha 

mengkalirifikasi masalah dengan lebih berperan aktif untuk menggali 

informasi dari korban dan mengidentifikasi kebutuhannya. konselor 

berusaha mengklarifikasi masalah konseli dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan sehingga pembahasan lebih fokus dan terarah.  

Dalam proses konseling terhadap korban KDRT, konselor 

menggunakan teknik directif konseling yang dimana konselor lebih banyak 

aktif bertanya untuk menggali informasi, bertujuan agar memperjelas inti 

masalah dan memberikan dorongan atau arahan terhadap arus pikiran klien 

agar dapat menceritakan permasaahannya dengan rasional. 

Hal tersebut sebagaimana penuturan dari ibu “Meda Fatmayanti” 

selaku konselor dalam pendampingan psikologis  di Damar; 

 

“dalam proses konseling tidak sedikit juga dari korban kebingungan untuk 

menceritakan masalahnya dari awal, terkadang ada yang menangis saat 

berbicara. Sehingga konselor harus mendirec agar korban menceritakan 

semua permasalahannya, selanjutnya baru kita akan membimbing ia 

dengan memberikan pemahaman tentang permasalahnnya melalui 

konseling traumatic yakni berusaha mengarahkan, mensugesti, memberi 

saran menacari dukungan dari keluarga agar korban sedikit lebih pulih 

dengan banyak aktif. pada saat konseling itu sifatnya memfasilitasi dengan 

informasi agar korban dapat kembali pada keadaan sebelum trauma serta 

mampu menyesuaikan keadaannya dan dapat menentukan keputusan atau 

tindakan yang akan dijalaninya.”
106

. 
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Dari hasi wawancara tersebut bahwa  Konselor berusaha 

mengfokuskan masalah korban agar dapat mencapai titik temu 

permasalahan, sehingga nantinya konseli dapat menentukan keputusan apa 

yang akan diambilnya secara tepat. 

Selanjutnya Konselor memberikan konseling traumatik yakni 

penyadaran yang bertujuan untuk mengubah sikap, persepsi korban,dan 

gangguan mental secara emosionalnya seperti takut, benci, cemas dan was-

was yang dirasakan korban dengan mendidik memberikan support agar 

dapat bangkit dan mempunyai kepercayaan diri yang baik serta mampu 

menerima dalam menghadapi kenyataan hidup secara rasional melalui 

dorongan berbagai dukungan dari keluarga teman dan orang sekitar.   

Konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu klien 

yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga 

klien/korban dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma 

yang dialami dan dirasakan serta berusaha mengatasinya sebaik mungkin. 

adapun dalam hal ini konseling traumatik lebih memerlupakan waktu yang 

lebih pendek yakni satu sampai enam sesi dibandingkan dengan konseling 

biasa yang pada umumnya memerlukan waktu sampai 10 sesi .   

  

c. Tahap ketiga, pemberdayaan korban, selanjutnya untuk membantu dalam 

memberdayakan klien, dan pemulihan psikologis mental korban serta agar 

tidak mengalami ketakutan akan ancaman dari suami, maka Damar juga 
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fokus pada pemberian konseling bagi pelaku KDRT. Sebagaimana 

penuturan oleh bu “Meda Fatmayanti” bahwa; 

“Pendampingan psikologis ini melalui konseling traumatik bertujuan 

memulihkan keadaan mental korban, missalnya korban mengalami trauma 

ringan atau ketakutan terhadap suami atau keluarganya, maka kami 

berusaha memediasi dengan keluarga dan memberikan konseling bagi 

suami korban agar menyadari tindakannya serta tidak mengulangi 

perbuatannya, karna dengan hal tersebutlah yang menjadi alasan atau 

dorongan utama oleh korban untuk segera pulih seperti sediakala”
107

. 

 

Dalam pendampingan psikologis, konseling yang dilakukan 

menggunakan prinsip terpusat pada klien sebagai subjek penting dalam 

sebuah proses konseling traumatik , korban dipandang sebagai individu 

yang memiliki kemampuan untuk berfikir dan dapat mengabil keputusan 

yang terbaik untuk dirinya sendiri dalam kehidupan kedepannya. Dengan 

demikan maka selaku konselor pendamping psikologis mengupayakan 

memberikan feedback  yang tepat dengan keadaan yang dibutuhkan 

korban. 

d. Tahap monitoring, selanjutnya untuk mengetahui dan memantau 

perkembangan korban dari hasil konseling selama proses pendampingan 

diberikan, Damar melakukan aktivitas monitoring terhadap korban, seperti 

yang diungkapkan oleh ibu “ Meda Fatmayanti” bahwa;.. 

“Kegiatan memonitoring juga dilakukan paska konseling, hal demikian 

untuk memantau perkembangan dan perubahan prilaku korban, serta 

klien yang telah lama tidak ada perkembangannya.  Aktivitas montoring 
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juga dapat diberlakukan kepada pelaku yang telah selesai masa 

hukumannya,Tindakan Monitoring juga dapat dilakukan melalui telepon 

dan kunjungan ketempat korban, berdiskusi dengan keluarga korban 

maupun lingkungan Dalam hal monitoring terhadap kasus yang 

didampingi, biasanya didapatkan kecenderungan psikologis masing-

masing korban/klien, sehingga pencatatan dalam monitoring penting, 

untuk menentukan langkah selanjutnya dan dapat juga dijadikan sebagai 

bahan evaluasi serta tidak jarang pula kondisi semacam in, korban 

mengalami pasang surut emosionalya”
108

. 

 

Berbagai upaya pelayanan dan kemudahan yang diberikan dan 

dilakukan oleh Damar terhadap klien korban KDRT, melainkan bertujuan 

untuk memudahkan pelayanan dan disesuaikan dengan kebutuhan klien 

serta agar hak dan keamanan maupun kenyaman korban terpenuhi .  

Klien korban KDRT yang pada umumnya dirasakan oleh perempuan 

selaku ibu rumah tangga mereka berjuang mempertahankan dan 

menginginkan kebahagian anak-anaknya secara utuh bersama ayah dan 

ibunya. 

Dalam pendampingan psikologis tersebut Damar memprioritaskan 

bagaimana caranya memberikan bantuan terhadap para klien korban dan 

keluarganya agar dapat memperoleh pemahaman dan langkah keputusan 

terbaik yang akan diambil oleh sebuah keluarga yang telah mengalami 

masa-masa menegangkan yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga.    
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G. Hasil Pendampingan Psikologis Bagi Korban KDRT di DAMAR 

 

a. Hasil dari pelaksanaan pendampingan secara psikologis 

      Dengan prinsip-prinsip pendampingan psikologis dan mengutamakan 

kesejahteraan klien korban, serta mampu memberikan feedback yang tepat 

sesuai dengan kondisi korban. Maka hasil konseling dan mediasi tersebut 

dapat di lihat indikator adanya keberhasilan dari pelaksanaan 

pendampingan psikologis yaitu sebagi berikut;  

i. Keamanan klien/ korban terjaga; 

Damar selalu mengutamakan perlindungan keamanan setiap 

korban yang melapor, agar terhindar dari rasa cemas dan was-was. 

Hal ini sebagaimana ungkapan dari klien korban KDRT dalam 

pendampingan psikologis yang telah dilakukan Damar,  kepada klien 

ibu” ST” sebagi berikut;… 

“Awalnya dulu saya sangat bingung dan takut harus bagaimana, 

namun setelah saya melapor saya merasa sedikit tenang dan lega, 

karna saya merasa dibuat nyaman dengan pendampingan yang 

diberikan, karena di damar saya di bimbing diberi banyak bantuan dan 

semua keamanan yang baik” 

 

Dari hasil ungkapan tersebut bahwa korban diberi banyak bantuan oleh 

Damar baik dari segi perlindungan keamanan, moril dan dorongan 

spiritual, sehingga korban dapat menemukan solusi dan menentukan 

pilihannya. 
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ii. Hilangnya Rasa Trauma ringan akibat kekerasan yang dialami; 

Kekerasan yang menimpa korban karena dilakukan oleh anggota 

keluarganya sendiri (suami) menyebapkan luka dan rasa trauma pada 

mental korban, jika kekerasan tersebut telah lama dilakukan terus 

menerus. Untuk memulihkan mental korban, Damar memberikan efek 

teraputik dalam konseling melalui bimbingan individual dengan 

pendekatan psikologis mental klien yakni memperbaiki persepsi yang 

menjadi tekanan bagi korban seperti; rasa cemas, takut dan 

lainsebagainya dapat hilang. Sebagaimana penuturan yang disampaikan 

oleh korban yaitu ibu” RS”, menceritakan; 

“Dahulu sempat saya sangat merasa trauma sedih, diam, takut, dan 

sangat tertutup hingga tidak mau keluar rumah, tapi sekarang 

alhamdulilah berangsur-angsur membaik setelah beberapa kali diberi 

informasi,dan diberi bimbingan dan nasihat” 

 

Bimbingan yang diberikan dalam konseling secara berkelanjutan 

memberikan teraputik untuk pemulihan trauma mental korban dalam 

jangka waktu tertentu, sehingga korban dapat bersikap positf mampu 

berinteraksi di masyarakat sedia dulu kala. 

iii. Meningkatnya kepercayaan diri serta termotivasi untuk terus mandiri dan 

berkembang.  

      Hasil konseling yang diberikan secara konsisten bagi klien adalah 

klien memiliki rasa percaya diri yang lebih dan memiliki motivasi masa 
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depan untuk terus mandiri berkembang, tidak terpuruk lagi dalam 

keadaan trauma maupun tertekan. 

Sebagaimana hasil pengungkapan dari korban, ibu “SN” dan “An” 

bahwa;… 

“semasa saya mengikuti masa konseling, saya perlahan merasa lebih 

kuat, saya menjadi lebih tau dengan keadaan saya dan apa yang harus 

saya lakukan, yang tadinya saya merasa urip ku kok kaya gini 

menderitane, sekarang saya menjadi tambah tahu dan pengalaman”.  

 

Selaras dengan penuturan ibu “ An” ;.. 

 

“jadi dampak yang saya rasakan, setelah mengikuti konseling di 

Damar, pada saat itu saya dalam kondisi sangat bingung dan khawatir  

menentukan pilihan apa yang akan saya pilih. Akhirnya saya 

mendapatkan motivasi sehingga saya berpikir lagi kasihan dengan 

anak-saya, namun sekarang saya bisa lebih terbuka untuk mulai 

memaafkan dan membangun keutuhan keluarga saya bersama-sama. 

Saya sebagi korban ingin membagikan pengalam saya agar tidak ada 

lagi korban lain seperti saya lagi”.  

 

 

iv. Pelaku menyadari perbuatannya; 

      Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku karena 

faktor emosi sesaat atau juga factor lainnya yang menyebapkan pemicu 

tindakan KDRT, sehingga istri yang menjadi korban tersebut 

mengalami banyak tekanan dan penderitaan psikis mentalnya. Untuk 

membantu keberhasilan pemulihan korban maka perlu adanya 

konseling dan mediasi terhadap pelaku yang setatusnya masih menjadi 
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suami korban. Karena hal itulah yang akan menjadi pertimbangan 

korban dapat sembuh dan memafkan suaminya.  

      Selain itu hal yang menjadi keberhasilan dalam perilaku suami 

untuk  berubah yakni, sebagaimana  penuturan dari ibu”Meda” bahwa 

sebagi berikut;.. 

“Dalam mengintervensi kesadaran korban melalui konseling 

diusahakan pelaku agar dapat menyadari dan mengakui perbuatnnya 

dan rasa bersalah karena telah melakukan tindakan yang tidak 

semestinya terjadi dalam keluarga, sehingga pelaku bertaubat untuk 

tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun kami tidak bisa 

sepenuhnya menjamin bahwa pelaku akan mengulanginya lagi atau 

tidak, setidaknya pelaku telah berusaha untuk merubah prilakunya”. 

 

      Untuk menyelesaikan persoalan korban KDRT tidak hanya cukup 

konseling terhadap korban, akan tetapi menyangkut semua unsur-unsur 

lain terhadap keberhasilan pendampingan psikologis maka perlu adanya 

intervensi dan mediasi kepada pasangan selaku pelaku KDRT, dan 

keluarga, serta masyarakat maupun Negara yang semestinya menjamin 

terpenuhinya hak-hak perempuan korban KDRT sebagai warga Negara. 

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari beliau, Bpk”sofiyan Hd” 

bahwa;.. 

“Perkembangan yang dialami korban juga tidak dapat terlepas dari peran 

keluraga dan lingkungan , jika keluarga menerima dan membantu dalam 

memberikan informasi dan dukungan maka secara emosional/psikologis 

lebih cepat pulih. Maka kita juga perlu bekerja sama mengenai isu-isu 

kekerasan yang dialam korban. Selain itu juga dapat membuka pemikiran 

masyarakat mengenai kekerasan”.  
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      Dari upaya yang dilakukan Damar, dalam hal pendampingan secara 

psikologis tersebut adalah adanya perlindugan bagi korban sehingga 

merasa nyaman, keamanannya terjamin, dan pemulihan mental korban 

serta selalu mengupayakan keluarga tersebut dapat kembali menjadi 

keluarga yang rukun, harmonis karna ada perubahan perilaku dari pelaku.  

      Damar mengusahakan penyelesaian secara baik dan musyawarah agar 

tidak hanya setiap permasalahan diselesaikan cukup melalui hukum 

maupun  perceraian saja, yang nantinya justru akan berdapak buruk kelain 

hal, akan tetapi setiap penyelesaian masalah mengupayakan secara adil dan 

berpatokan pada prinsip norma-norma yang beraku dalam agama maupun 

sosial masyarakatkarna. 

    

H. Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendampingan 

Psikologis bagi korban KDRT 

      Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi 

pendukung dan penghambat atau kendala dalam pelaksanaanya. Berdasarkan 

hasil penelitian dilembaga Damar melalui serangkaian kegiatan Observasi, 

wawancara, Dokumentasi dan analisis data, kepada narasumber serta Tim  

maupun pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memberikan informasi 

sebagi berikut;109 

a. Faktor Pendukung  
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Adapun yang menjadi pendukung dalam pendampingan psikoogis 

diantaranya; 

1) Keberania dan tekad korban untuk melapor ke Damar maupun 

kepolisian. 

2) Klien memiliki sifat kooperatif sehingga memudahkan pendamping 

dan komunikasi untuk diajak kerjasama.  

3) Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi maupun 

lembaga lainya. 

4) Profesionalisme dan pengalaman selaku pendamping. 

5) Adanya kerjasama dengan rumah sakit daerah. Sehingga memudahkan 

dalam pengobatan medis. 

6) Persamaan. pendamping dalam menangani korban KDRT berjenis 

kelamin perempuan sehingga sesuai dengan jenis pada umumnya 

korban KDRT adalah perempuan, sehingga pendamping mengetahui 

betul bagaimana perasaan sesame perempuan. 

 

 

b. Faktor penghambat 

      Pendampingan psikologis tidak selamanya berjalan dengan mulus dan 

lancer tanpa hambatan. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses 

pendampingan psikologis  bagi korban KDRT diantaranya; 

1) Adanya kesulitan penyesuaikan waktu antara pendamping dengan 

klien, dikarenakan banyaknya aktivitas yang dijani. 
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2) Pihak keluarga dan pelaku yang tidak mendukung akan menyulitkan 

proses pendampingan, hal tersebut menyulitkan dalam penjangkauan 

korban. Karena perkembangan yang dialami korban akan lebih cepat 

pulih ketika mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. 

3) Kurangnya jumlah pendamping. keterbatasan jumlah tenaga 

pendamping yang menyebapkan korban harus menunggu dalam 

proses pendampingan, serta pendamping harus membagi waktu secara 

optimal. 

4) Perbedaan Karakteristik korban, keadaan karakter yang satu dengan 

yang lainnya berbeda, seperti kemampuan dalam komunikasi klien 

dan ada terdapat klien yang tidak memiliki alat komunikasi. 

5) Factor penyebap KDRT yang bervariasi sehingga memerlukan 

ketelitian dalam mencari solusi maupun alternative yang diberian. 

Maka perlu kalian wawasan yang luas dar pendamping. 

6) Keterbatasan lokasi klien yang jauh dari kantor Damar, serta 

minimnya dana yang menunjang dalam proses pendampingan. 

7) Belum adanya sarana transportasi yang cukup untuk menunjang dalam 

penjemputan maupun penghantaran korban dan pendamping. 

      Dari uraian diatas menegenai keadaan yang menjadi pendukung 

maupun kendala dalam proses pelaksanaan pendampingan psikologis 

terhadap klien di Damar, dengan demikian maka hal tersebut dijadikan 

sebagai evaluasi dan kajian serta tolak ukur oleh Damar untuk lebih  

meningkatkan pelayanan yang optimal.   
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BAB IV 

 

PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS DALAM PEMULIHAN MENTAL 

KORBAN KDRT  

 

 

A. Pendampingan Psikologis Untuk Pemulihan Mental Korban KDRT di 

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Bandar Lampung 

 

Lembaga DAMAR adalah suatu lembaga yang mampu memberikan 

fungsi yang cukup besar terhadap pemberdayaan hak-hak perempuan dalam 

keluarga maupun sosial masyarakat, sehingga dapat kita lihat dan kita amati, 

banyaknya perempuan dan istri yang mengalami diskriminalisasi dan ketidak 

adilan diranah publik maupun keluarga.  

Perempuan dalam ruamah tangga seringkali mendapatkan perlakuan yang 

tidak semestinya, sehingga merekamembutuhkan bantuan baik  segi moril 

maupun spiritual, dan bantuan segi hukum  untuk dapat menjalani dan 

merasakan kehidupan dengan tentram dan nyaman serta memperoleh keadilan 

yang sama dalam keluarga serta lingkup sosialnya. 

Dari data dan informasi yang penulis kumpulkan selama penelitian, 

penulis dapat mengamati betapa besarnya kontribusi lembaga Damar terhadap 

perlindungan hak-hak seorang istri yang menjadi korban KDRT. Banyak 

program kegiatan yang terus di kemabangkan dan telah di realisasikan oleh 

Damar, hal ini sangat membantu untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak 

perempuan dalam keluarga, sehingga kegiatan maupun program tersebut 

dapat membentuk kembali hubungan yang baik dalam sebuah rumah tangga. 

Sebagimana yang dipaparkan dalam pembahasan di Bab III halaman 53. 
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Sesuai dengan pemaparan di Bab III halaman 63, bahwa Pelaksanaan 

program pendampingan psikologis bagi korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan 

DAMAR Kota Bandar Lampung, adalah suatu bentuk penanganan secara 

Nonligitasi, yakni Penanganan tersebut merupakan layanan berupa konseling 

traumatik untuk mengembalikan kondisi psikologis mental korban dengan 

menggunakan pendekatan directiv konseling yang dimana konselor berupaya 

aktif menggali informasi pada klien yang berpusat pada pemulihan kondisi 

psikologisnya, sehingga klien dapat pulih kembali dari kondisi trauma psikis 

yang dialaminya agar korban dapat menjalankan fungsi sosialnya secara 

wajar pasca menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana 

selaras dengan pemaparan di halaman 71 Bab III.  

Dengan Metode konseling traumatic berupaya lebih mengarahkan, 

memberi saran dan membimbing konseli/korban untuk dapat memahami dan 

mengatasi sehubungan dengan kondisinya serta dapat menentukan pelihannya 

sebaik mungkin.Upaya  dukungan dari keluarga dan Konseling bagi selaku 

suami pelaku KDRT juga damar perlukan untuk membantu mendorong 

proses pemulihan kondisi korban. 

Adapun kebutuhan yang diharapkan korban diantaranya  konseling, 

bimbingan rohani dan perawatan medis, semua palayanan tersebut sangat 

tepat untuk menunjang dalam pemulihan terhadap psikologis korban, dan 

pemenuhan hak-hak korban. Perawatan medis di berikan kepada korban yang 
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apabila menderita luka fisik yang sampai menimbulkan trauma medis, Sesuai 

pembahasan di Bab II halaman 37, 49. 

Pada dasarnya  tindakan kekerasan yang sampai menimbulkan trauma 

secara psikologis terhadap istri korban KDRT, melainkan faktor penyebapnya 

adalah dikarenakan korban memperoleh tindak kekerasan secara ganda yakni 

kekerasan fisik, selain itu disusul juga kekerasan verbal yang dapat berupa 

tekanan, ataupun ancaman dan lain sebagainya  juga termasuk penyebab 

korban mengalami trauma secara psikologis, .  

Kegiatan dan layanan Pendampingan psikologis di Damar yang 

dilakukan yakni, sudah sebagaimana manivestasi, prinsip-prinsip, dan asas-

asas dari fungsi tujuan pelayanan Konseling itu sendiri, diantaranya 

membangun relasi dan keterlibatan perasaan,pemberdayaan, perubahan 

prilaku, dan pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang baik 

secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dalam pemaparan di Bab 

II halaman 33-35. 

Selain itu layanan kegiatan memediasi dilakukan terhadap korban 

maupun juga keluarga korban yang bertujuan untuk membantu mendorong 

percepat pemulihan psikologis mental korban menjadi positif, karena tidak 

sedikit istri yang menjadi korban KDRT  pasti mengalami beban mental yang 

berat akibat dari luka fisik yang berakibat trauma psikis, oleh karena itu maka 

perlu adanya support yang positif dari orang-orang sekitarnya.  

Dalam pemulihan secara psikologis, konseling yang diberikan kepada 

korban/klien bertujuan untuk memberikan rasa aman, korban mampu berpikir 
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positif, dan bertindak secara rasional sehingga keadaan mental  klien dapat 

kembali sehat sebagaimana mampu untuk bersosialisasi, serta mandiri dalam 

menentukan atau mengambil keputusannya sendiri.  

Tindakan Kekerasan dalam  rumah tangga yang pada umumnya 

dilakukan oleh suami terhadap istrinya, perilaku tersebut adalah suatu bentuk 

pelanggaran terhadap Ham dan hak-hak seorang istri. Ketika Suami yang 

memperlakukan istrinya dalam rumah tangga dengan tidak sebagaimana 

mestinya merupakan suatu bentuk kejahaan terhadap martabat kemanusiaan 

serta bentuk tindakan diskriminasi yang harus di hapus dengan suatu 

penangan yang tepat, karna perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum 

tegas yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Bab VIII UU PKDRT 

No 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Penjangkauan layanan konseling bagi suami pelaku KDRT juga 

diberlakukan, mengingat hal itu tidak kalah penting ketimbang hanya sekedar 

memikirkan penghukuman kepada pelaku. Seringkali pemidanaan hukum 

bagi pelaku tidak  bisa menyelesaikan siklus prilaku kekerasan, justru 

terkadang pelaku  masih dapat berpotensi melakukan kekerasan, dengan 

demikian Damar telah berupaya melakukan pelayanan konseling bagi pelaku 

KDRT. Sebagaimana penjelasan di Bab III halaman 64. 

 

Apa yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan apa yang dicita-citakan 

Damar yaitu untuk terwujudnya pemenuhan hak dasar perempuan agar 

tercipta tatanan masyarakat yang demokratis menuju keadilan untuk semua 
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(perempuan dan laki-laki) serta sesuai dalam tujuan di berlakukanya UU 

PKDRT No 23 tahun 2004 bagi pemenuhan hak perempuan.  

Dengan semakin berdayanya para perempuan selaku seorang istri yang 

mempunyai peran penting dalam keluarga tentu diharapkan akan mampu 

meningkatkan kualitas sebuah perkawinan dalam membangun keharmonisan 

hubungan sebuah keluarga, serta dapat menjadi tempat yang baik untuk 

pertumbuhan kembang sang anak yang. Karena dasarnya kebahagian sebuah 

keluarga adalah adanya hubingan timba balik dengan saling menjaga dan 

mengisi segala kekurangan pasangan. 

Berikut ini proses awal korban dalam menerimaan pendampingan secara 

psikologis di DAMAR sebagai berikut : 

1. Korban datang  melapor sendiri ke Damar( Drip In) 

2. Adanya rujukan-rujukan yang dilaporkan ke Damar  dari instansi maupun 

lembaga yang telah bekerja sama dengan Damar( Hootline). 

3. Damar melakukan penjangkauan (outreacht) ke tempat dimana terjadi 

tindak KDRT, dengan menawarkan bantuan kepada korban. 

Setelah korban selesai di data atau dimintai keterangan, Selanjautnya jika 

korban dirasa sudah siap menerima layanan pendampingan yang akan  di 

berikan oleh  Damar, baik secara pendampingan advokasi jalur hukum 

maupun secara mediasi dan konseling untuk mengembalikan mental korban 

dan pelaku sehingga permasalahan tersebut dapat tertangani dengan 

semestinya untuk memperoleh keputusan yang terbaik .  
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Setelah korban menentukan pilihannya untuk didampingi secara 

psikologis, selanjutnya Damar akan memastikan korban siap dan kapan untuk 

mulai didampingi.Pelayanan konseling tersebut dapat dilakukan di Damar 

dengan telah disediakanya ruang khusus konseling formal dan dapat 

dilakukan pada hari senin sampai jumat pukul 08:30-15:30 WIB dengan sesi 

waktu tidak lebih dua jam. 

 

Adapun tahapan kegiatan layanan pendampingan psikologis dalam 

pemulihan mental korban ; 

1. Tahap permulaan atau penerimaan 

Yakni penerimaan, memberikanattending kesan yang baik terhadap 

klien/korban,berempati, membangun hubungan psikologis yang baik 

antara konselor dan konseli/korban 

2. Tahap mengklarifikasi masalah 

Yakni menggali informasi permasalahan dan fokus terhadap jalan keluar 

,menyadarkan persepsi secara rasional atas kejadian yang menimpa 

dirinya, agar klien dapat mengontrol emosionalnya dengan baik. 

3. Tahap pemberdayaan 

Klien sebagai pusat konselinng, maka konselor mengupayakan 

memeberikan informasi, arahan jalan keluar dan feedback  atau tanggapan 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien/korban, agar dapat menentukan 

pilihan yang terbaik. 
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4. Tahap monitoring 

Yakni memastikan dan memantau perkembangan serta perubahan yang 

terjadi pada klien/korban selama pasca konseling. 

 

Selanjutnya dari semua tahapan proses konseling terhadap korban KDRT, 

maka terdapat tujuan  dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan,: Korban bisa sadar atas apa yang telah dialami dan menimpanya 

bahwa itu tidak dibenarkan, pemberian informasi dan hak-hak korban yang 

bisa didapatnya, hingga korban dapat menentukan langkah yang tepat 

dengan paham segala resikonya. 

b. Hasil,: segala keamanan klien/korban terlindungi,hilangnya trauma ringan 

akibat kekerasan yang menimpanya, meningkatnya kepercayaan diri dan 

termotivasi untuk mandiri dan terus berkembang, serta bagi pelaku dapat 

menyadari perbuat salahnya dan merubah prilakunya. 

 

B. Pendampingan Psikologis Untuk Memotivasi Masa Depan Korban 

 

Dari suatu akibat  yang timbul serta dampak yang dirasa secara psikologis 

yang dialami oleh korban KDRT ialah korban akan merasa trauma, tertekan, 

hilangnya harga diri, serta tertutup atau menutup diri.  sesuai dalam  teori Bab 

II halaman 41 maka dari itu perlu semacam adanya tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga masyarakat untuk 

membantu kesejahteraan keluarga dalam bentuk pendampingan psikologis 

berupa konseling dan mediasi maupun medis. 
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Tindakan hal demikian sudah sebagaimana telah dilakukan oleh lembaga 

Advokasi perempuan Damar di kota Bandar Lampung, dalam 

mengaplikasikan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 

2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Terkait mengenai kondisi keadaan psikologis korban yang begitu berat 

karna  mengalami beban trauma tekanan akibat tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh sang suami maka tidak menuntut kemungkinan korban dapat 

mengalami trauma seumur hidup, berpotensi melakukan tindakan yang 

berbahaya dan membahyakan dirinya sendiri seperti bunuh diri ataupun 

melukai orang lain, dijelaskan pada Bab II halaman 45. 

Maka dalam kejadian diatas tersebut, untuk mendorong dan membantu 

korban agar terhindar dari rasa was-was akan ancaman serta perlakuan 

kekerasan yang berulang menimpanya,  maka layanan konseling dan mediasi 

terhadap suami pelaku KDRT bertujuan  untuk  membenahi keutuhan sebuah 

keluarga tersebut secara musyawarah dan melalui jalan yang tepat. 

sebagaimana hasil dar wawancara yang disampaikan oleh konselor di Damar. 

Pendampingan secara psikologis berupa konseling secara tatap muka         

( faceto face counseling) yang diberikan oleh konselor di Damar secara 

berkala, dengan menciptakan melalui hubungan kepercayaan dan empati yang 

baik, maka perlahan akan memotivasi untuk terus semangat hidup, serta dapat 

menerima keadaan, terkait permasalahan yang dihadapinya, mandiri disini 

bukan berarti mandiri secara ekonomi tetapi mandiri untuk berpikir, 
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bertingkah laku, dan mandiri secara sosial untuk menjalani masa depan 

dengan normal. sesuai dengan hasil wawancara kepada konselor selaku 

pendamping psikologis di Damar terkait efek atau hasil dari pelaksanaan 

pendampingan psikologis yang diberikan kepada klien/korban KDRT, Pada 

bab III hal 74. 

Dalam layanan kegiatan proses konseling, menciptakan suatu hubungan 

kepercayaan konseli terhadap konselor merupakan teraputik cara konselor 

dalam membantu mengembangkan perasaan, sikap, prilaku yang lebih sehat 

agar berfungsi sebagaimana mestinya dalam menentukan atau memecahkan 

suatu masalah. 

 

C. Kendala dan Pendukung dalam Proses Pendampingan Psikologis 

 

      Adapun faktor yan menjadi kendala dan faktor pendukung yang terjadi 

dalam proses pendampingan psikologis melalui konseling dan mediasi 

menjadi target sebagi acuan bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan 

yang optimal. Seperti temuan dilapangan yang ada di paparan bab III hal 67, 

bahwa tidak mudah bagi konselor selaku pendamping di Damar dalam 

membantu, membimbing dan memberikan efek teraputik yang tepat kepada 

klien yang begitu beraneka ragam karakter, dan latar belakang yang berbeda 

secara spesifik, serta berbagai macam faktor exsternal (keluarga dan 

lingkungan) yang sangat membantu mendorong dalam memberikan dampak 

perubahan pada kelangsungan maupun perkembangan korban baik secara  

psikis dan nonpsikis.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini merupakan kegiatan dan layanan dari wujud 

pemberdayaan dalam upaya membantu pemenuhan hak-hak perempuan 

korban KDRT yang mengalami beban secara psikologis dan mental yang 

mungkin kurang sehat diakibatkan dari tindakan kekerasan yang 

menimpanya. 

Proses pendampingan pskologis tersebut  dilakukan dalam bentuk 

konseling, mediasi, medis bagi korban. Adapun konseling bagi pelakunya 

agar tidak melakukan kesalahan yang sama.  

Konseling dilakukan secara tatap muka, dalam beberapi kali sesi 

pertemuan, yaitu: membangun hubungan, mengeksplorasi masalah, dan 

menentukan alternative pemecahan dan memberikan serta memfasilitasi klien 

untuk mencapai kemandirian dalam mengambil keputusan.  

 

Kegiatan pelaksanaan pendampingan psikologis dalam bentuk konseling 

dan mediasi dilakukan oleh Lembaga Damar, sebagai manarealisasi dari UU 

PKDRT No 3 tahun 2004 dan PPRI No 4 tahun 2006, yang bertujuan agar 

hilangnya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan 

meredakan segala bentuk ketegangan di dalam rumah tangga. 
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Persoalan KDRT menjadi salah satu kasus perlu mendapatkan perhatian dan 

penanganan serius pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga sosial 

yang memiliki tanggung jawab untuk merespon kasus-kasus tersebut. Lembaga 

DAMAR memiliki kepedulian dan program salah satunya pendampingan 

psikologis berupa konseling, sebagai upaya pemulihan mental, dan penguatan 

dimensi psikis. Layanan tersebut dirasa sangat memiliki kontribusi positif bagi 

keangsungan kesehatan mental korban/klien KDRT. 

 

B. Saran 

Setelah paparan mengenai kesimpulan akhir, mengetahui prosedur dan proses 

layanan serta hasil yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar 

Bandar Lampung dalam membantu perempuan korban-korban KDRT. Adapun 

saran-yang dapat diajukan penulis terkait dengan topik penelitian ,yakni; 

1. Saran untuk Lembag Advoaksi Perempuan Damar Bandar Lampung  

a. Diharapkan dalam Lembaga swadaya masyarakat sepertihalnya Lembaga 

Damar menyiapkan atau menyediakan dan menambah para pekerja-

pekerja sosial  agar setiap kegiatan pendampingan terhadap korban-

korban yang ada dapat di tangani semuanya.  

b. Diharapkan dari pihak pemerintah daerah maupun Propinsi Lampung 

seharusnya ada tindak lanjut untuk memberikan bantuan dan 

menyediakan segala bentuk fasilitas penunjang pelayanan sosial dapat 

optimal. 
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c. Perlu ditingkatkan sosialisasi tentang UU PKDRT dan mekanisme 

pelaporanya agar para korban mengetahui apa yang harus dilakukan, dan 

segera tertangani, sekaligus sosialisasi tersebut dapat mengurangi tindak 

KDRT di masyarakat. 

2. Saran untuk Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung 

a. Diharapkan untuk dapat terealisasinya Laboratorium BKI yang sudah 

lamasekali dinanti-nantikan oleh mahasiswa BKI untuk dapat di jadikan 

sebagai tempat latihan konseling maupun konsultasi. 

b. Saran,  mungkin untuk dapat di bentuknya kegiatan atau layanan 

MoniCaal Samawa yakni layanan publik konsultasi keluarga, sehingga 

masyarkat dapat berkonsultasi mengenai keluhan-keluhan atau masalah 

dalam keluarga mereka melalui via telephon.   

3. Saran untuk korban kekerasan dalam rumah tangga 

a. Perlu menyadri bahwa KDRT bukanlah aib yang harus ditutup- 

tutupi, melainkan tindakan diskriminasi dan pelanggaran Ham yang harus 

di laporkan dan ditangani.. 

b. Agar dapat terbuka dengan permasalahannya kepada orang lain yang 

dapat dipercaya. 
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