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KATA PENGANTAR

Dalam berbagai keterbatasan yang ada, kami memberanikan diri 
menghadirkan buku ini karena satu keyakinan, bahwa psikologi dapat 
berperan jauh lebih aktif dalam mengupayakan transformasi sosial menuju 
masyarakat Indonesia yang lebih baik. Psikologi dapat memberikan 
sumbangannya – di tengah sumbangan penting dari berbagai disiplin 
ilmu lain – mengenai berbagai persoalan sosial dalam masyarakat, 
mengenai bagaimana melakukan prevensi dan intervensi, juga mengenai 
kebijakan-kebijakan strategis yang perlu direkomendasikan bagi 
kemaslahatan seluruh umat. 

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku berjudul ‘Pemulihan 
psikososial berbasis komunitas’ yang diterbitkan Yayasan PULIH 
bekerjasama dengan KontraS di tahun 2003. Bila pada buku sebelumnya 
diskusi difokuskan pada prinsip, konsep dan ketrampilan dasar untuk 
melaksanakan pemulihan psikososial berbasis komunitas, dalam buku 
ini diskusi difokuskan pada kompleksitas psikososial-politik kerja 
transformasi sosial. Asumsinya adalah bahwa pembaca telah memahami 
berbagai bahasan yang didiskusikan dalam buku sebelumnya. 

Buku ini untuk dibaca siapa saja yang percaya bahwa psikologi 
dapat berperan lebih besar dalam proses transformasi sosial, baik 
itu mahasiswa dan lulusan fakultas psikologi, individu dari berbagai 
disiplin ilmu, peneliti, pekerja kemanusiaan, atau pihak-pihak lain 
yang berminat. Diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman atau 
‘insight’ pada pekerja lapangan, peneliti sosial atau pihak-pihak lain 
yang tidak memiliki latarbelakang psikologi, mengenai aspek psikologi 
dari tranformasi sosial. Di pihak lain, buku juga diharapkan dapat 
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memberikan sedikit pemahaman pada kalangan psikologi mengenai 
pentingnya telaah interdisiplin dan perspektif sosial-politik makro untuk 
memampukan psikologi berperan optimal dalam transformasi sosial.

Saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
semua teman di Yayasan Pulih dan para anggota Kerabat Pulih yang 
telah memberikan laporan, masukan tertulis, surat atau refleksi dalam 
berbagai bentuknya. Juga telah bersedia berdiskusi merenungi berbagai 
pengalaman dan pembelajaran yang ada. Mohon maaf bahwa bentuk 
buku yang direncanakan sebelumnya sebagai kumpulan ‘lessons learned’ 
dan ‘best practices’ akhirnya harus dipindahkan ke format yang sekarang 
karena berbagai alasan teknis. Secara khusus saya mengucapkan terima 
kasih pada Wati (Ester Lianawati) dan Dewi (Cinintya Dewi) yang mau 
tidak mau saya paksa untuk berbagi tugas menulis bab-bab dalam buku 
ini. Tulisan yang ada dalam buku ini adalah perenungan kami semua 
terhadap kerja Yayasan Pulih sejak berdiri di bulan Juli 2002 hingga 
saat ini. 

Kami juga menghaturkan banyak terima kasih pada rekan-rekan 
kerja, lembaga-lembaga yang bergerak di isu kemanusiaan – yang nama 
lembaganya tidak dapat kami sebutkan satu persatu – beserta para 
pekerjanya, juga individu-individu lain yang selama ini bahu membahu 
bekerja sama mencoba mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi 
masyarakat. Mohon maaf bila selama ini Yayasan Pulih belum dapat 
berperan lebih aktif sesuai harapan teman-teman. Harus diakui bahwa 
dengan sumber daya terbatas kami masih perlu banyak belajar untuk 
mengelola diri sendiri dan mengembangkan mekanisme kelembagaan 
yang lebih baik untuk dapat bekerja, juga dengan lebih baik.

Ada banyak kekurangan dari buku ini. Misalnya, saya sangat ingin 
ada bahasan khusus tentang persoalan psikologi masyarakat miskin, 
yang tidak dapat diteropong hanya dari kacamata kelas menengah. Juga 
bahasan tentang peran strategis psikologi dalam proses rekonsiliasi dan 
mengupayakan perdamaian. Pula mengenai kelompok-kelompok yang 
sangat dimarjinalkan dalam masyarakat. Sayang kami belum memiliki 
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sumber daya dan waktu yang memadai untuk dapat menghasilkan tulisan 
yang baik tentang topik-topik tersebut. Semoga – meski tidak ada bab 
khusus mengenai hal-hal tersebut – bahasan dalam bab-bab lain sedikit 
banyak memberikan ‘insight’ juga mengenai perspektif psikologi tentang 
topik-topik tersebut.

Semoga dalam berbagai keterbatasannya, buku ini dapat menjadi 
salah satu pegangan bagi para pekerja di Yayasan Pulih sendiri, serta 
bagi rekan-rekan kerja di lembaga-lembaga lain, mengenai aspek 
psikologi dari kerja transformasi sosial.  Berbagai masukan untuk 
menyempurnakan buku ini akan kami terima dengan hati terbuka dan 
ucapan terima kasih. 

Pada akhirnya, kami mengucapkan penghargaan sebesar-besarnya 
kepada ICCO, yang telah memberikan dukungan bagi kerja kami sejak 
2005 hingga sekarang, termasuk dalam menerbitkan buku ini. Semoga ke 
depannya Yayasan Pulih dapat bekerja lebih baik, memenuhi kebutuhan 
lebih banyak pihak, dapat diakses oleh lebih banyak kalangan, dan 
dapat bekerjasama lebih aktif lagi dengan semua pihak yang berjuang 
untuk transformasi sosial ke arah lebih baik. 

Selamat bekerja mengupayakan yang lebih baik bagi semua.

Desember 2009 

Kristi Poerwandari
Pendiri dan Pengurus Yayasan Pulih
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Sekilas tentang Psikologi

Psikologi telah menelurkan berbagai konsep penting untuk 
memahami perilaku manusia. Dalam bahasan atau kuliah-kuliah 
psikologi umum kita memelajari konsep-konsep dasar seperti persepsi, 
kognisi, motivasi, emosi, inteligensi, nilai, kepribadian dan lain 
sebagainya. Tokoh-tokoh psikologi utamanya yang menekuni psikologi 
kepribadian juga telah menawarkan berbagai teori kepribadian, mulai 
yang berada di bawah paradigma psikoanalisis klasik, psikoanalisis 
sosial, teori-teori belajar (pengondisian klasik dan operan), 
teori belajar sosial, teori belajar-kognitif, hingga ke paradigma 
humanistik. Teori-teori kepribadian sering dilihat bertentangan 
satu sama lain, karena berangkat dari asumsi-asumsi yang berbeda 
bahkan berlawanan. Misalnya teori belajar yakin bahwa kepribadian 
dan penghayatan nilai-nilai pribadi itu sekadar rangkaian kebiasaan, 
dan kebiasaan adalah sekadar rangkaian perilaku yang dimantapkan 
oleh penguat positif, penguat negatif, hadiah ataupun penghukuman. 
Semuanya dapat dipersepsi langsung oleh pihak luar, tertampilkan 
dalam perilaku. Sementara itu psikoanalisis meyakini adanya dunia 
dalam yang tak terlihat langsung oleh orang luar, bahkan sering tidak 
disadari oleh sang individu sendiri. Dan dunia tak disadari itulah 
yang lebih banyak memengaruhi penghayatan dan perilakunya. 

BAB I

PENDAHULUAN
PSIKOLOGI UNTUK TRANSFORMASI SOSIAL

Kristi Poerwandari
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Sebagai orang yang bekerja di dunia akademik dan aktivitas 
lapangan, saya melihat bahwa teori-teori yang terkesan 
bertentangan itu tidak perlu sedemikian rupa dipertentangkan, 
karena sesungguhnya menjelaskan kompleksitas sekaligus keutuhan 
manusia. Masing-masingnya sangat bermanfaat untuk menjelaskan 
aspek tertentu dari kompleksitas psikologi manusia. Misalnya, kita 
mengerti bahwa pemantapan perilaku sangat mungkin terjadi akibat 
pembiasaan-pembiasaan sederhana. Sekadar contoh, ada orangtua 
yang membiarkan anaknya merajuk dan ’memukuli’ dirinya saat sang 
anak marah karena melihat tingkah anak tersebut sebagai ’lucu’ dan 
’bukan hal serius’. Orangtua ini tidak sadar bahwa ia sesungguhnya 
sedang mengembangkan pola perilaku agresif pada sang anak. 
Ketika anak sudah dewasa, hal itu sama sekali tidak lagi lucu, 
tetapi berbahaya dan berdampak merugikan bagi pihak-pihak lain 
maupun anak itu sendiri. Tetapi kebiasaan, atau salah satu aspek 
dari kepribadian telah dimantapkan dan sulit untuk diubah. Dalam 
area layanan publik, kebiasaan memberikan ’tip’ agar KTP atau 
surat identitas lain bisa cepat dikeluarkan menyebabkan petugas 
mengharapkan hal tersebut, dan mungkin memang mempersulit atau 
memperlambat penduduk yang tidak memberikan ’tip’. Bahkan di 
beberapa Kantor Kelurahan ditempelkan aturan-aturan pembiayaan 
dan jangka waktu penyelesaian KTP yang jelas-jelas bertentangan 
dengan aturan lembaga pemerintah yang lebih tinggi, bahwa KTP 
itu bebas biaya dan dapat dikeluarkan dalam waktu cepat. Kita 
mengamati betapa perilaku-perilaku sederhana akhirnya menjadi 
kebiasaan, meski bertentangan dengan aturan tertulis. Dan bila kita 
tidak melakukannya, kita khawatir  akan dipersulit dalam pengurusan 
izin dan surat-surat lain. Bahkan aturan tertulis mungkin tidak lagi 
memiliki ’gigi’ atau ’taring’nya, karena yang lebih berkuasa adalah 
aturan-aturan tak tertulis. Dari sisi psikologi hal yang sangat 
sederhana ini dapat menjelaskan memantapnya korupsi, kolusi dan 
nepotisme.

Di lain pihak, kita juga dapat mengamati betapa kuatnya teori 
psikoanalisis sosial dapat menjelaskan memantapnya kekacauan 
psikologis pada individu tertentu, atau prasangka sosial di antara 
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kelompok-kelompok berbeda. Perempuan korban kekerasan seksual 
masa kanak mungkin mengalami kebingungan besar akan jati diri dan 
seksualitasnya, dan terjerembab dalam hubungan-hubungan yang 
tidak dimengertinya sendiri mengapa hal tersebut dapat terjadi. 
Dalam isu konflik antar kelompok, pertemuan-pertemuan seremonial 
untuk mendukung perdamaian di tingkat atas mungkin hanya menjadi 
sekadar pertemuan berbiaya sangat mahal yang tidak memiliki efek 
positifnya di lapangan. Ini karena masing-masing kelompok telah 
mengembangkan rasa saling tidak percaya bahkan kebencian yang 
sangat kuat, melalui pengalaman-pengalaman individual, pengalaman 
kelompok, cerita turun temurun antar generasi, melalui pemantapan 
in-group dan out-group dan eksklusi moral terhadap pihak lain.

Sementara itu psikologi humanistik mengingatkan kita untuk 
terus menerus paham bahwa manusia adalah ’binatang yang istimewa’, 
perlu dilihat potensi-potensi positifnya, dihargai dengan martabat 
kemanusiaannya, yang berimplikasi pada kerangka konseptual maupun 
pendekatan penanganan. Misalnya, teori sederhana dari Abraham 
Maslow mengenai hirarki kebutuhan dan motivasi berimplikasi 
pada konsep penanganan psikologis yang terintegrasi, yang harus 
memastikan terlebih dulu pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. 
Konsep Maslow dan Carl Rogers mengenai kebutuhan dan dorongan 
mengaktualisasi secara langsung tak langsung juga menjelaskan pada 
kita mengenai perlunya memberikan perhatian pada aspek-aspek 
potensi positif manusia, bukan aspek defisit atau patologinya. Ketika 
kita memercayai seorang anak, dan memberikan perhatian pada aspek 
potensi khususnya, sering kita tercengang melihat keberhasilan atau 
kemajuan sangat radikal yang ditampilkannya.  Jadi berbagai teori 
kepribadian dan teori psikologi sebenarnya dapat dan malah baik 
digunakan secara terintegrasi, untuk menjelaskan keutuhan manusia, 
sekaligus untuk mengembangkan konsep intervensi yang juga utuh 
dan menyeluruh. 
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Psikologi Positivistik vs. Psikologi Empatis

Saat saya lulus S1 dari Fakultas Psikologi, memelajari kajian 
perempuan dan gender yang interdisipliner, kemudian bekerja serta 
intens mengikuti diskusi dengan individu-individu dari berbagai 
disiplin berbeda, saya tertegun karena tiga hal. Pertama, meski 
sudah kuliah 6 tahun, saya baru benar-benar menyadari bahwa 
psikologi memiliki karakteristiknya yang sangat khusus dan kuat 
dalam menjelaskan kompleksitas dunia internal manusia. Mungkin 
selama mengikuti kuliah saya kurang menyimak dan asal belajar 
(=menghapal) saja demi bisa lulus, atau dosen-dosen pengajar 
kurang berhasil menarik minat dan mengembangkan pemahaman 
saya mengenai potensi hebat dari psikologi. Kedua, saya menyadari 
betapa kajian multidisiplin dan interdisiplin merupakan hal sangat 
penting, dan tak tergantikan, untuk memungkinkan penggabungan 
berbagai telaah disiplin ilmu yang berbeda-beda, demi mendapatkan 
gambaran utuh tentang manusia. Ketiga, psikologi – meski sangat 
potensial dan kuat menjelaskan aspek internal manusia – juga dapat 
menjadi psikologi yang ’naif’ dan rentan  bias-bias kepentingan bila 
tidak memahami posisi tawar kelompok-kelompok yang berbeda dalam 
masyarakat. 

Merenungi psikologi baik sebagai mantan mahasiswa (dulu) 
maupun sebagai bagian dari staf pengajar (kini), saya terpaksa 
menyimpulkan betapa psikologi kurang memelajari berbagai paradigma 
teori berbeda, dan dengan serta merta – diakui atau tidak, sadar atau 
tidak, setidaknya sampai tulisan ini dibuat – menggunakan paradigma 
positivistik sebagai payung utama dalam memahami manusia. Bila 
pembaca tidak setuju dengan kesimpulan saya, kita dapat sama-sama 
meyakinkan diri dengan menelaah kurikulum di fakultas psikologi. 
Bagaimana filsafat manusia diajarkan dan diberlakukan dalam 
memayungi pemahaman yang lebih operasional mengenai manusia? 
Bagaimana filsafat ilmu dan epistemologi dikerangkai dalam 
memayungi kuliah-kuliah terkait metodologi penelitian? Berapa 
banyak satuan kredit disediakan untuk matakuliah-matakuliah terkait 
metodologi penelitian kuantitatif dan statistik, bila dibandingkan 
dengan metodologi penelitian kualitatif? 
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Paradigma positivistik yang mendasari pengembangan disiplin 
psikologi arus utama (mainstream), tidak mencukupi untuk memahami 
kompleksitas manusia secara utuh. Apalagi kompleksitas itu tidak 
hanya terkait dengan dunia internal manusia, tetapi juga dengan 
dunia eksternalnya. Posisi tawar yang berbeda (misalnya majikan 
dan buruh; guru dan murid; dokter dan pasien; kepala keluarga 
dan pendukung kepala keluarga; pemuka agama dan orang awam; 
penguasa dan rakyat miskin; hakim dan rakyat biasa yang mencari 
keadilan) telah menempatkan masing-masing pihak dalam posisi 
psikologis yang berbeda. Berbagai konsep psikologi yang ada seperti 
persepsi, motivasi, emosi, nilai dan lain sebagainya tidak dapat 
dilihat secara sama, harus dipahami dalam konteks perbedaan itu. 
Yang disebut sebagai netral atau ’bebas nilai’ sesungguhnya tidak 
bebas nilai, melainkan mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ilmuwan dan praktisi 
psikologi perlu berhati-hati karena bagaimanapun, disiplin ilmu ini 
berangkat dari kajian terhadap kelompok laki-laki kelas menengah 
terdidik, sehingga temuan-temuannya lebih berbias pada kelompok 
ini pula. Bila dunia dipahami sebagai bebas nilai seperti paradigma 
positivistik memahaminya, konsep-konsep dan temuan-temuan 
psikologi yang demikian kuat mungkin jadi kehilangan kekuatannya 
untuk menjelaskan kehidupan sosial manusia dan menjadi pendukung 
’status quo’ saja.

Merenungi psikologi, saya jadi menduga-duga apakah paradigma 
dan kurikulum yang diberlakukan selama ini berpengaruh terhadap 
kecanggungan yang ditampilkan oleh lulusannya? Dalam hemat saya, 
hal yang sangat khas dari psikologi adalah bahwa alat utama dan 
pertama dari psikologi adalah ”empati”, baru yang lain-lainnya. 
Berangkat dari empati, upaya memahami subjek dari posisinya, yang 
oleh Michael Patton disebut diisi dengan ’netralitas-empatis’, kita 
dapat menelurkan pemahaman mengenai manusia.  Bahkan untuk 
memahami dan menjelaskan karakteristik psikologis Hitler atau 
seorang pelaku pembunuhan berantai, kita perlu menggunakan 
empati, baru beranjak ke pendekatan-pendekatan lain. Teori-teori 
klasik dan teori-teori dasar dari psikologi banyak diturunkan dari 
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observasi seksama pada kasus-kasus khusus, yang tidak mungkin 
tidak melibatkan empati dan perenungan yang dalam mengenai 
posisi subjek yang ditelaah. Cukup mengherankan, ketika kita bicara 
penelitian, tiba-tiba psikologi memindahkan paradigmanya pada 
positivisme, menganggap telaah pada ’penghayatan subjektif dan 
intersubjektif’ sebagai tidak memadai. Yang kemudian ditekankan 
adalah gagasan mengenai generalisasi dan universalitas. Mungkin 
hal ini juga berimplikasi terhadap belum banyak tampilnya psikologi, 
atau kegamangan psikologi dalam diskusi-diskusi makro mengenai 
persoalan sosial-politik bangsa. 

Mengenai Buku Ini
Dalam berbagai keterbatasan yang ada, kami memberanikan 

diri menghadirkan buku ini karena satu keyakinan, bahwa psikologi 
dapat berperan jauh lebih aktif dalam mengupayakan transformasi 
sosial menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Psikologi 
dapat memberikan sumbangannya –di tengah sumbangan penting 
dari berbagai disiplin ilmu lain– mengenai berbagai persoalan sosial 
dalam masyarakat. Diintegrasikan dengan kajian dari berbagai 
perspektif lain, psikologi juga dapat menyumbangkan pemikiran 
terkait kebijakan dan program untuk transformasi sosial masyarakat.

Buku ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari buku berjudul 
‘Pemulihan psikososial berbasis komunitas’ yang diterbitkan Yayasan 
PULIH bekerjasama dengan KontraS di tahun 2003. Bila pada buku 
sebelumnya diskusi difokuskan pada prinsip, konsep dan ketrampilan 
dasar untuk melaksanakan pemulihan psikososial berbasis komunitas, 
dalam buku ini diskusi difokuskan pada persoalan kompleksitas 
psikososial-politik kerja transformasi sosial. Asumsinya adalah bahwa 
pembaca telah memahami berbagai bahasan yang didiskusikan dalam 
buku sebelumnya. 

Buku ini untuk dibaca siapa saja yang percaya bahwa psikologi 
dapat berperan lebih besar dalam proses transformasi sosial, baik 
itu mahasiswa dan lulusan fakultas psikologi, individu dari berbagai 
disiplin ilmu, peneliti, pekerja kemanusiaan, atau pihak-pihak lain 
yang berminat. Semoga pihak-pihak yang skeptis mengenai topik 
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‘psikologi untuk transformasi sosial’ juga berkenan untuk membuka-
buka lembaran buku ini, dan siapa tahu dalam proses tersebut, 
teryakinkan mengenai pentingnya kita semua mengupayakan 
kehidupan yang lebih baik bagi semua. Juga teryakinkan mengenai 
cukup besarnya (potensi) sumbangan psikologi untuk transformasi 
sosial.

Kita akan dihantar untuk masuk pada bab-bab berikutnya 
dengan terlebih dulu mendiskusikan persoalan paradigma (bab dua). 
Bagaimanapun psikologi awalnya memang bekerja di ranah mikro-
personal, dan untuk memindahkan pemahaman menuju psikologi 
dalam konteks sosial yang politis, butuh perjuangan cukup keras dari 
orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.  Dalam bab tersebut juga 
dibahas bagaimana konsep-konsep dasar yang ditelurkan psikologi 
dapat dikontekskan dalam dunia sosial yang tidak bebas nilai. Bab 
tiga membahas psikologi anak dalam konteks pengalaman traumatis. 
Didiskusikan apakah anak lebih rentan atau justru lebih lentur 
daripada orang dewasa, juga hal-hal yang memengaruhi kemampuan 
anak beradaptasi terhadap situasi sulit. Penting untuk dicatat 
bahwa perkembangan psikologi anak belum memungkinkannya untuk 
memahami pengalaman traumatis seperti orang dewasa memahami, 
dan bahwa penerimaan orang dewasa terhadap peristiwa traumatis 
sering lebih berpengaruh pada anak daripada peristiwa traumatis itu 
sendiri. Dalam bab empat dibahas kompleksitas psikologi korban. 
Yang dimaksud ‘korban’ di sini dapat beragam: korban kekerasan 
berbasis gender, korban KDRT, korban tindak kriminal, bencana alam, 
korban kekerasan antar kelompok, atau korban kekerasan struktural. 
Dijelaskan secara detil kompleksitas penghayatan korban, yang 
menyebabkannya terjerembab atau terpuruk dalam situasi yang 
buruk, yang menyebabkannya sulit keluar dari situasinya, meski ia 
sangat ingin keluar dari situasi tersebut. Bab empat disusul oleh 
bab lima, yang menjelaskan, bahwa meski sulit, korban dapat 
difasilitasi dan membantu dirinya sendiri untuk keluar dari situasi 
yang mencengkeramnya, berpindah dari penghayatan sebagai korban, 
menuju penghayatan sebagai penyintas (survivor) bahkan mungkin 
sebagai pemenang dan pengendali kehidupannya sendiri, yang 
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nyaman, merasa berdaya dan kuat (beberapa pihak saat ini mulai 
banyak menggunakan istilah ‘victor ’). Konsep transformasi emosi dan 
energi, serta ‘memaafkan’ didiskusikan di bagian ini. 

Bab enam bicara mengenai peran media, yang dapat menghalangi atau 
mendukung upaya pemulihan dan penguatan psikososial masyarakat. 
Bagaimanapun media adalah industri yang harus mencari keuntungan, 
dan kerja mencari berita memiliki paradigma dan panduan kerjanya 
sendiri yang berbeda dari kerja penguatan psikososial. Karenanya, 
diperlukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip berbeda, serta 
integrasi dari keduanya, untuk dapat menghasilkan pemberitaan 
yang etis dan menguatkan masyarakat. 

Artikel ketujuh dari buku membahas soal psikologi dalam 
masyarakat majemuk, yang sarat dengan bias kepentingan dan 
‘keterbatasan pemahaman’ masing-masing pihak. Meski manusia 
mengaku, dan berupaya untuk bersikap adil pada semua pihak, 
sebenarnya dalam benak manusia masih ada ‘eksklusi moral’ terhadap 
kelompok-kelompok lain. Bukankah semua pilihan selalu mengandung 
keterbatasan (misal: ketersediaan dana), dan dalam keterbatasan 
tersebut kita selalu mengambil keputusan untuk mengutamakan 
pihak-pihak tertentu dulu? Kesadaran tentang hal ini menjadi sangat 
penting untuk meminimalkan bias pribadi dan bias kelompok kita. 
Dalam bab tersebut juga dibahas satu konsep yang menjadi sangat 
penting untuk mengatasi bias kepentingan kelompok, yakni konsep 
hak-hak asasi manusia. Mengingat konsep manusia sering diwakili 
oleh ‘manusia laki-laki’, secara sengaja disinggung ringkas konsep 
hak-hak asasi perempuan, yang perlu memperoleh perhatian khusus, 
karena seringkali tidak dapat diwakili oleh konsep hak-hak asasi 
manusia yang telah ada.

Bab delapan bicara soal aspek psikologi dalam fase kedaruratan 
bencana. Kita sering bingung apa yang harus dilakukan psikologi 
dalam fase darurat, karena bukankah yang sangat mendesak pada 
saat itu adalah pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan-kebutuhan 
dasar lain? Saat ini mulai sering didengungkan istilah ‘psychological 
first aid’, yang dianalogikan dengan ‘first aid’ (fisik), menggunakan 
prinsip-prinsip dasar psikologi pemberian bantuan dalam situasi 
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krisis. Bab sembilan membagikan pengalaman kami dalam kerja 
mendampingi pengungsi internasional yang sengaja atau tidak 
terdampar di Indonesia. Mungkin tidak ada orang yang sejak awal 
bercita-cita menjadi pengungsi, dan situasinya tampaknya menjadi 
lebih kompleks bila negara yang didatangi tidak meratifikasi Konvensi 
PBB mengenai Status Pengungsi dan Protokolnya, seperti Indonesia. 
Ketidakpastian hidup menyebabkan pengungsi internasional menjadi 
kelompok yang sulit untuk didampingi, menyebabkan tekanan dan 
memudahkan terjadinya kelelahan dan burn-out pada pekerja sosial 
yang melakukan pendampingan.

Bab kesepuluh membahas soal konseling bagi pelaku kekerasan 
dalam rumahtangga (KDRT), khususnya laki-laki pelaku. Bab ini 
mengingatkan bahwa konseling pelaku merupakan hal sangat 
penting bila kita ingin benar-benar mampu menghapuskan kekerasan. 
Melakukan penanganan pada pelaku merupakan hal sangat penting, 
karena ia-lah yang berkehendak dan mengambil tindakan untuk 
melakukan kekerasan, karenanya ia pula yang harus berkehendak 
untuk menyudahi kekerasan, dan berpindah ke cara penyelesaian 
konflik yang lebih sehat. Lagipula, pemidanaan pelaku ternyata 
bukan hal yang paling diinginkan oleh para istri atau perempuan 
yang mengalami kekerasan dari pasangannya. Bila mereka melapor 
ke pihak berwajib atau polisi, yang dipikirkan adalah bagaimana 
caranya memeroleh bantuan dari pihak lain agar suaminya berhenti 
melakukan kekerasan. Bukan agar suaminya dipenjara. Justru karena 
itu penanganan kasus secara hukum tidak selalu efektif, dan banyak 
perempuan mengambil keputusan untuk mencabut laporannya.

Bagaimanapun, tidak semua pelaku KDRT dapat diubah sikap hidup 
dan perilakunya melalui konseling. Cukup banyak pula yang tidak, 
dan memerlukan tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan 
kekerasan. Artikel ke-sebelas bicara mengenai psikologi hukum, 
yang masih dalam fase cikal bakal sangat awal, dan harus serius 
dikembangkan untuk memastikan tercapainya keadilan bagi 
masyarakat. Untuk pembuktian tindakan hukum dan pengambilan 
keputusannya, hukum mengambil paradigma positivistik dengan 
pembuktian kasus tunggal. Untuk mencapai ini, aparat penegak hukum 
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dituntut bersikap ‘netral’ sekaligus ‘legalistik’. Tetapi pengalaman 
lapangan justru menunjukkan bahwa sikap ‘netral’ itu sesungguhnya 
tidak ada, karena yang dikira atau dianggap netral itu – disadari atau 
tidak, disengaja atau tidak – sesungguhnya akan menguatkan ‘status 
quo’.  Tampaknya perjalanan masih sangat panjang untuk sampai pada 
integrasi yang bersifat ‘trans’ atau melampaui paradigma-paradigma 
yang telah ada, yang menjadi prasyarat hukum yang sungguh-sungguh 
merefleksikan keadilan dan kepedulian. 

Bab duabelas secara cukup panjang mendiskusikan kompleksitas 
kerja kemanusiaan, dan penguatan kelembagaan dari kerja 
kemanusiaan. Ada kelelahan kepedulian, burn-out bahkan trauma 
sekunder yang mungkin dialami oleh pekerja kemanusiaan, yang 
harusnya dicegah atau diminimalkan keberadaannya. Bukan itu 
saja, kurangnya pemahaman atau dukungan dari lembaga mungkin 
menyebabkan pekerja kemanusiaan menghayati kekecewaan yang 
besar dan kegamangan terkait nilai-nilai dan prioritas hidupnya. 
Berbagai persoalan terkait sulitnya melakukan penguatan pada pekerja 
kemanusiaan membawa pemahaman pada fakta bahwa hal tersebut 
tidak dapat dilepaskan dari penguatan lembaga kemanusiaan itu 
sendiri. Menarik bahwa trauma itu bukan hanya bisa dialami individu, 
tetapi mungkin pula dialami oleh organisasi kemanusiaan. Suatu hal 
yang harus dibuka dan diakui dengan jujur, bila lembaga kemanusiaan 
ingin memastikan kesejahteraan psikologis, keberlanjutan dan 
pengembangan dirinya. 
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Nenek Minah dan Tiga Buah Kakao...

Minah (55) berusaha tegar menyampaikan pembelaan di 
hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, 
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis 19 November 
2009. Tanpa didampingi pengacara, nenek yang buta huruf 
ini menceritakan bahwa tiga buah kakao yang diambilnya di 
kebun PT Rumpun Sari Antan 4, adalah untuk dijadikan bibit. 
Minah menjadi tahanan rumah sejak kasusnya dilimpahkan 
dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sejak 
itu hingga ditulisnya berita, ia harus lima kali pergi pulang 
memenuhi panggilan pemeriksaan. Rumah Minah di dusun, 
di pelosok bukit, 15 kilometer dari jalan utama Ajibarang-
Wangon, dan perjalanan ke Purwokerto masih menempuh 
jarak sejauh 25 kilometer lagi. Satu kali perjalanan ke 
Purwokerto, bisa menghabiskan Rp. 50.000,- untuk naik ojek 
dan angkutan umum, serta untuk makan selama di perjalanan. 
Putusan sidang adalah bahwa Minah dihukum percobaan 
penjara 1 bulan 15 hari.

(diringkas dari Kompas, Jumat, 20 November 2009, hal. 1 dan 15)

BAB 2

DARI PSIKOLOGI PERSONAL MENUJU 
PSIKOLOGI POLITIS: 

PARADIGMA, TEORI DAN IDEOLOGI
Kristi Poerwandari



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

��

DARI PSIKOLOGI PERSONAL MENUJU PSIKOLOGI POLITIS: Paradigma, Teori Dan Ideologi

Pertanyaan refleksi

Bagaimana psikologi selama ini menjelaskan berbagai persoalan 
sosial dalam masyarakat? Apakah psikologi ikut terlibat secara 
aktif menjelaskan dan menanggulangi persoalan-persoalan yang 
ada?

Dapatkah teori-teori psikologi yang ada diterapkan dalam 
menjelaskan masyarakat miskin dan marjinal? Apa kekuatan dan 
keterbatasannya? 

Bagaimanakah memastikan psikologi agar dapat lebih berperan 
lebih aktif dalam menjelaskan dan menanggulangi berbagai isu 
sosial dalam masyarakat?

Psikologi Bebas Nilai?

Psikologi telah menelurkan berbagai konsep penting untuk 
memahami perilaku manusia. Dalam bahasan atau kuliah-kuliah 
Psikologi Umum kita mempelajari konsep-konsep dasar seperti persepsi, 
kognisi, motivasi, emosi, inteligensi, nilai, dan lain sebagainya. 
Biasanya dijelaskan bagaimana hal-hal tersebut beroperasi dalam 
benak manusia pada  umumnya dan mempengaruhi perilakunya. Ketika 
bicara ’manusia pada umumnya’, entah disadari atau tidak, yang 
digunakan adalah tolok ukur orang-orang yang menekuni psikologi, 
baik para penggagasnya maupun yang memelajarinya, yang umumnya 
adalah kelompok kelas menengah terdidik. 

Bila kita semua, para pembaca buku ini, yang kami asumsikan 
sebagian besarnya adalah kelompok kelas menengah terdidik, 
mendengar sekilas mengenai kasus seorang petani kecil ditangkap karena 
kedapatan mencuri tanaman dari suatu Perusahaan Perkebunan, kita 
mungkin akan bereaksi: ’Oh ya memang begitu. Dia mencuri, ya harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau tidak mau ditangkap 
dan diadili, ya jangan mencuri.” Kita mungkin tidak akan berpikir jauh: 
’Siapakah orang yang ditangkap itu?’, ’Apa yang diambilnya, seberapa 
banyak ia mengambil dan bagaimana ia mengambilnya?’, ’Perusahaan 
Perkebunan apakah itu?’, ’Milik siapakah Perusahaan Perkebunan tersebut 
dan bagaimana proses perolehan dan pengalihan kepemilikannya?’, 

•

•

•
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’Bagaimana kesejarahan hidup masyarakat sekitar, apa yang berubah 
dan tidak berubah dengan hadirnya Perusahaan Perkebunan tersebut?’, 
’Bagaimana penghitungan untung-rugi dari posisi tawar masyarakat 
sekitar dan Perusahaan Perkebunan?’. Kita juga mungkin tidak berpikir 
untuk mengaitkannya dengan konteks penegakan hukum secara umum 
di Indonesia, misalnya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan 
seperti: ’Berapa besarkah hukuman pidana yang dijalani oleh koruptor 
bila dibandingkan yang diterima masyarakat kecil?’, ’Berapa banyakkah 
koruptor yang lepas dari teridentifikasi sebagai koruptor, dan masih 
bebas hidup dengan mewah?’, ’Sejauh mana hukum memang sungguh-
sungguh telah dapat menjalankan fungsinya menegakkan keadilan 
tanpa pandang bulu?. Bahkan dapat muncul pertanyaan-pertanyaan 
lain yang terus mengejar: ’Sebenarnya keadilan itu apa?’, ’Siapa yang 
mendefinisikan keadilan?’ dan selanjutnya dan selanjutnya. 

Terkait dengan aspek psikologi dalam proses hukum, dapat 
muncul pertanyaan-pertanyaan: ”Bagaimanakah perasaan penegak 
hukum ketika berhadapan dengan tersangka yang adalah orang 
sangat berkuasa?”; ”Karakteristik psikologis seperti apa sajakah yang 
ditampilkan oleh tersangka dan para pihak terkait yang akan lebih 
meyakinkan hakim?”; ”Apakah yang ditampilkan itu memang yang 
sesungguhnya?”; ”Bagaimana memahami fakta yang benar dan fakta 
yang tidak benar?”; ”Apakah pembuktian positif dengan fakta tunggal 
itu memadai?”; ”Apakah yang tidak tampil meyakinkan, misalnya tidak 
mampu menjelaskan situasi dengan baik memang tidak dapat dipercaya, 
dan sebaliknya, apakah yang bicara meyakinkan pasti menceritakan 
fakta yang benar?”; ”Dalam kasus kekerasan rumahtangga dan 
kekerasan seksual misalnya, apakah posisi tawar pelaku dan korban 
sama, dan bagaimanakah dampaknya terhadap situasi psikologis 
mereka di depan hukum?”; ”Bila dikatakan bahwa hukum itu netral dan 
objektif, mungkinkah penegak hukum sepenuhnya membebaskan diri 
dari bias-bias kepentingannya sendiri?” dan banyak pertanyaan lain. 

Psikologi adalah salah satu disiplin ilmu yang hadir dengan 
pengaruh besar dari paradigma positivistik. Paradigma positivistik 
menyatakan bahwa realitas itu sesuatu yang objektif, di luar individu, 
dipersepsi melalui indera, seragam dan diatur oleh hukum-hukum 
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universal. Sementara itu ilmu dikembangkan berdasarkan hukum-
hukum dan prosedur-prosedur baku. Secara mendasar ilmu dianggap 
berbeda dari spekulasi dan ‘common sense’. Ilmu bersifat deduktif, 
berjalan dari hal umum dan abstrak menuju yang konkrit dan spesifik. 
Ilmuwan posi¬tivistik meyakini ilmu sebagai suatu hal yang bebas 
nilai, karena itu ilmu dapat (dan perlu) memisahkan fakta dari nilai 
(Sarantakos, 1993).

Menjadi sangat jelas dengan contoh kasus Minah yang mencuri 
kakao, dan banyak contoh lain, bahwa paradigma positivistik yang 
mendasari pengembangan disiplin psikologi arus utama (mainstream), 
tidak mencukupi. Yang disebut sebagai netral atau ’bebas nilai’ 
sesungguhnya tidak bebas nilai, melainkan mencerminkan nilai-nilai 
dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karenanya, 
konsep-konsep dan temuan-temuan psikologi yang demikian banyak 
dan sesungguhnya sangat kuat perlu dipahami dan diterapkan dalam 
konteks ’dunia yang tidak bebas nilai’ tersebut. 

Psikologi Dalam Dunia Tidak Bebas Nilai

Kasus Minah dan kasus-kasus lain yang kita baca sehari-hari dalam 
berita di koran menjelaskan betapa dunia itu – tidak seperti keyakinan 
positivisme – tidak bebas nilai. Maksudnya, kehidupan sosial manusia 
dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial-budaya-politik-keyakinan 
agama-latarbelakang ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan 
struktur sosial yang terbangun, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa 
kesempatan semua orang sama besarnya untuk dapat menyelesaikan 
pendidikan sarjana, kesempatan perempuan dan laki-laki sama 
besarnya untuk bergerak aktif dalam bidang politik, atau bahwa baik 
orang miskin ataupun orang kaya dalam faktanya sama posisi tawarnya 
di depan penegak hukum. Sangat mengagetkan bahwa media massa 
mengabarkan kebenaran dari ’rahasia umum’ mengenai keistimewaan 
yang dapat diperoleh oleh para terpidana yang sekaligus adalah pemilik 
modal atau pemilik kekuasaan, di depan hukum. Pada 11 Januari 
2010, koran-koran mengabarkan fakta fasilitas mewah di Lembaga 
Pemasyarakatan, terungkap saat kunjungan mendadak anggota 
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Rumah Tahanan Khusus 
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Wanita, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Harian Kompas mengambil 
judul ”Arthalyta Sedang Dirawat Wajahnya oleh Dokter Spesialis”, dan 
ditampilkan foto dari terpidana kasus korupsi ini di ruangan sangat 
mewah berukuran 8 meter x 8 meter.   

Kebetulan menjelang tulisan ini dibuat, ada banyak isu krusial 
lain yang sangat relevan diacu, dan sedang sangat hangat diliput 
dalam media massa. Ada kasus Prita Mulyasari yang surat elektroniknya 
dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, dan 
kemudian dituntut ke penanganan hukum perdata dan pidana. Menarik 
bahwa biasanya kelompok yang berkuasa (pemilik modal, lembaga 
besar, kedekatan dengan penguasa) akan dengan mudah memenangkan 
pertarungan. Dalam kasus Prita, ternyata simpati masyarakat pada 
Prita (yang dianggap mewakili masyarakat kecil yang sering ’dizalimi’) 
demikian luar biasa sehingga RS Omni tidak berkutik dan ’mati langkah’ 
ketika terkumpul sumbangan uang koin ratusan juta untuk mendukung 
Prita bila sampai ia dipidana membayar ganti rugi. Sebelumnya juga 
hadir fenomena yang belum pernah terjadi dalam masyarakat Indonesia 
sebelumnya, yakni dibukanya rekaman percakapan-percakapan telepon 
berbagai pihak yang ditengarai melakukan rekayasa kasus untuk 
melemahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sidang 
di Mahkamah Konstitusi. Disusul gelombang besar dukungan lewat 
situs jaringan sosial di internet dapat sedemikian rupa, yang langsung 
ataupun tidak langsung, mempengaruhi keputusan yang diambil 
terhadap proses hukum kasus yang melibatkan dua pemimpin KPK.  

Bila psikologi konvensional cenderung bicara aspek personal mikro, 
yang dipotret melalui cara pandang ‘berjarak’ dan ‘objektif’, fakta-
fakta di atas menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, penghayatan 
psikologi manusia sehari-hari dan perilakunya tidak bisa bebas dari 
konteks sosialnya. Apakah seorang istri akan keluar dari jerat kekerasan 
dalam rumahtangganya, seorang pegawai akan melaporkan atasan 
yang korupsi, masyarakat percaya pada penegak hukum atau tidak, dan 
lain sebagainya, semua mengandung dimensi psikologi dalam konteks 
sosial yang tidak bebas nilai. 
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Paradigma yang menjelaskan dunia tidak bebas nilai adalah 
paradigma interpretif dan paradigma kritikal. Paradigma interpretif 
mencoba melihat secara mendetil dunia subjektif orang per orang, atau 
suatu kelompok masyarakat tertentu, tanpa secara khusus dan kritis 
mengaitkannya dengan posisi tawar individu atau masyarakat tersebut 
dengan pihak-pihak lain di luar mereka. Yang lebih mampu menjelaskan 
kompleksitas dunia dengan pihak-pihak yang berada dalam posisi tawar 
yang tidak imbang adalah paradigma kritikal. Perspektif kritikal melihat 
bahwa ilmu berada dalam posisi di antara positivisme dan interpretif; 
di antara determinisme dan humanisme (kebebasan manusia). Yang 
diyakini kelompok kritikal adalah bahwa  manusia hadir dalam konteks 
sosial-ekonomi-politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konteks 
dan kondisi tersebut menempatkan individu satu dan yang lain, serta 
kelompok yang satu dan yang lain, dalam posisi berbeda-beda. Meski 
demikian manusia sekaligus juga dilihat memiliki kemampuan untuk 
memberikan (menciptakan) arti terhadap kehidupan yang dialami, 
ataupun mengubah arti tersebut. Kelompok kritikal melihat ilmu 
tidak dapat dipisahkan dari nilai yang hidup dalam masyarakat, dalam 
arti, peneliti, akademisi dan semua pihak sesungguhnya memiliki 
keterlibatan dan peran dalam dunia yang melingkupinya.
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Bagan 1.1. Perspektif teoretis ilmu-ilmu sosial 

(diterjemahkan bebas dari Sarantakos, 1993, hal. 38)

KRITERIA POSITIVISME INTERPRETIF / 
FENOMENOLOGIS

KRITIKAL

REALITAS Objektif, di 
luar individu
Dipersepsi 
melalui indera
Dipersepsi 
seragam
Diatur oleh 
hukum-hukum 
universal
Terintegrasi 
dengan 
baik untuk 
kebaikan 
semua

-

-

-

-

-

· Subjektif
· Diciptakan, bukan 

ditemukan
· Diinterpretasikan

Berada 
di antara 
subjektivitas 
dan 
objektivitas
Merupakan 
suatu hal 
kompleks
Diciptakan 
manusia, bukan 
ada dengan 
sendirinya
Berada dalam 
ketegangan, 
penuh 
kontradiksi
Didasari opresi 
(penekanan) 
dan eksploitasi 
terhadap pihak 
yang ’lemah’ 
posisinya

-

-

-

-

-

MANUSIA Rasional
Mengikuti 
hukum di luar 
diri
Tidak memiliki 
kebebasan 
kehendak

-
-

-

Pencipta dunia
Memberi arti pada 
dunia
Tidak dibatasi 
hukum di luar diri
Menciptakan 
rangkaian makna 
(system of 
meaning)

-
-

-

-

Dinamis, 
pencipta nasib
Dicuci otak 
(brain-washed), 
diarahkan 
secara 
tidak tepat, 
dikondisikan
Dihalangi 
dari realisasi 
potensinya 
secara utuh

-

-

-
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ILMU Didasarkan 
pada hukum 
dan prosedur 
ketat
Deduktif
Nomotetis 
(mencari 
hukum-hukum 
umum)
Didasarkan 
pada impresi 
indera
Bebas nilai

-

-
-

-

-

Didasari 
pengetahuan 
sehari-hari
Induktif
Idiografis
Didasarkan pada 
interpretasi
Tidak bebas nilai

-

-
-
-

-

Di antara 
positivistik 
dan interpretif; 
kondisi-
kondisi sosial 
membentuk 
kehidupan, 
tetapi hal 
tersebut dapat 
diubah
Membebaskan, 
memampukan
Menjelaskan 
dinamika 
sistem-sistem 
yang ada dan 
berkembang 
dalam 
masyarakat
Tidak bebas 
nilai 

-

-

-

-

TUJUAN 
PENELITIAN

Menjelaskan 
fakta, 
penyebab dan 
efek
Meramalkan
Menekankan 
fakta objektif 
(’di luar’)
Menekankan 
peramalan

-

-
-

-

Menginterpretasi 
dunia
Memahami 
kehidupan sosial
Menekankan 
makna
Menekankan upaya 
memahami

-

-

-

-

Mengungkap 
yang ada ‘di 
balik’ yang 
kelihatan
Mengungkap 
mitos-mitos 
dan ilusi
Menekankan 
terbukanya 
keyakinan / 
ide-ide keliru
Membebaskan, 
memampukan

-

-

-

-



PSIKOLOGI
untuk TRANSFORMASI 
SOSIAL

��

DARI PSIKOLOGI PERSONAL MENUJU PSIKOLOGI POLITIS: Paradigma, Teori Dan Ideologi

Seperti namanya, dalam perspektif kritikal tujuan ilmu dan 
penelitian sosial ditentukan oleh sifat kritis dari teori. Secara ringkas 
dapat disampaikan bahwa tujuannya adalah membuka, memin¬dahkan 
dan/atau membuang keyakinan-keyakinan dan ide-ide keliru tentang 
masyarakat dan realitas sosial. Ide-ide keliru itu antara lain adalah 
keyakinan akan adanya dunia yang objektif, kebenaran umum, 
segala sesuatu dapat diukur; atau yang tidak dapat diukur tidak 
dapat menjadi objek ilmiah. Ide keliru itu adalah juga anggapan 
bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia memiliki kedudukan 
sama dalam dunia, mendapat pengaruh yang sama, dan dapat dicari 
keseragamannya. Paradigma kritikal justru menyatakan bahwa dunia 
merupakan hal kompleks, realitas sosial berada dalam ketegangan dan 
kontradiksi, posisi satu kelompok dengan kelompok lain berbeda-beda, 
dan ada pihak-pihak rentan yang mengalami eksploitasi, sementara 
pihak lain memanfaatkan, menekan, mengeksploitasi. 

Dengan keyakinan demikian, pendekatan kritikal berkembang dan 
banyak digunakan dalam kajian-kajian yang mempelajari distribusi 
kekuatan yang tidak seimbang, yang menguntungkan sebagian pihak 
dan sangat merugikan pihak lain. Ilmu kritis adalah ilmu yang kritis 
terhadap sistem-sistem kekuasaan dan struktur yang terbangun 
dalam masyarakat. Jelas bahwa sudut pandang ini melihat paradigma 
positivistik tidak memadai untuk diterapkan dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan. Menyimpulkan secara 
bebas yang diuraikan Sarantakos (1993), beberapa kritik terhadap 
pandangan positivis¬tik yang relevan untuk dibahas dalam bab ini 
adalah:

Fenomena sosial bukan berada di luar individu-individu, tetapi 
berada dalam benak (interpretasi) individu-individu itu sendiri. 
Fenomena sosial tidak dapat dilihat terpisah dari manusia yang 
memungkinkan fenome¬na sosial tersebut terjadi
Realitas sesungguhnya tidak dapat didefinisikan secara objek¬tif, 
tetapi harus diinterpretasikan sebagai aksi-aksi sosial. Objektivitas 
dianggap tidak dapat sepenuhnya dicapai, meskipun bila cara-
cara tertentu dilakukan. Cara-cara tertentu tersebut (misal: 
pengendalian eksperimental) bila tidak diberlakukan secara hati-
hati justru dapat mengarah pada dehumanisasi

•

•
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Upaya mengambil jarak dianggap tidak menjamin objektivitas, 
karena persepsi dan pemikiran manusia disadari ataupun tidak 
disadari, tetap mempengaruhi penyimpulan yang diambilnya 
melalui berbagai cara. Daripada tidak diakui keberadaannya, kita 
justru dianjurkan untuk selalu menyadari adanya keterlibatan nilai 
dan kepentingan dari semua pihak dalam memahami fenomena 
yang sedang ditelaah
Kondisi objektif sangat sulit dicapai, dan mungkin hanyalah ilusi. 
Yang disimpulkan dari penampilan luar mungkin berbeda dengan 
esensi (apa yang mendasari) peristiwa-peristiwa sosial. Dengan 
kesadaran ini, objektivitas akan lebih baik didefinisikan melalui 
dicapai atau dipahaminya ‘intersubjektivitas’ dengan baik
Cara pandang positivis¬tik cenderung mendukung status quo, 
karena  tidak kritis terhadap struktur dan praktik-praktik sosial 
yang berlaku dalam masyarakat yang menguntungkan sebagian 
pihak (penguasa, ‘pemilik pengetahuan’ atau yang punya otoritas) 
dan merugikan banyak pihak lain (perempuan, anak, yang tidak 
mampu sekolah, yang terpinggir, masyarakat adat, yang dikenai 
stigma ‘bukan orang baik-baik’, penyandang cacat dan lain 
sebagainya)

Teori dan Ideologi 1

Terkait dengan bahasan ’dunia tidak bebas nilai’, menjadi 
penting untuk mendiskusikan persamaan dan perbedaan dari teori dan 
ideologi. Keduanya sama-sama mencoba menjelaskan peristiwa atau 
fenomena, misalnya: mengapa terjadi pengelompokan dalam konstelasi 
global, mengapa semakin banyak orang yang ditemukan bunuh diri di 
Indonesia, mengapa kriminalitas terus berlangsung, mengapa orang 
berpenghasilan rendah memiliki telepon genggam yang cukup mahal, 
mengapa Angka Kematian Ibu masih tetap sangat tinggi, mengapa ada 

�   Bagian ini merupakan pemadatan sekaligus pengolahan lebih lanjut dari tulisan lain 
yang telah diterbitkan sebelumnya, yakni dari bab 4. ”Teori sebagai penopang sekaligus 
temuan penelitian”, dalam buku yang ditulis oleh Poerwandari, ”Pendekatan Kualitatif 
untuk Penelitian Perilaku Manusia”, yang diterbitkan oleh LPSP3, Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia, cetakan terakhir 2009. Sumber-sumber bacaan dari buku dimaksud 
sama dengan yang dikutipkan dalam teks.

•

•

•
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prasangka yang sangat besar antar kelompok pemeluk agama berbeda, 
dan sebagainya. Dari perspektif ilmu, yang berbeda adalah bahwa 
ideologi merupakan ‘teori-quasi’ yang tidak mengandung elemen kritis 
dalam dirinya sendiri. Ideologi memiliki asumsi-asumsi yang tetap, 
kuat, cenderung tidak dipertanyakan lagi. Ada keyakinan-keyakinan 
absolut dan kategori-kategori normatif yang telah menyediakan 
jawaban dari berbagai pertanyaan, sehingga ideologi dapat dianggap 
sebagai keyakinan tertutup dan sistem nilai yang sulit berubah 
(Neuman, 1997). 

Berbeda dengan ideologi, teori dapat berubah dan berkembang 
sejalan dengan penelitian dan perjalanan ilmu. Teori secara logis 
memerlukan konsistensi, tetapi itu tidak berarti teori harus statis. 
Justru bila dalam perkembangan waktu ditemukan adanya kontradiksi-
kontradiksi, kita harus mencoba menemukan kemungkinan-kemungkinan 
penjelasan untuk menjawab kontradiksi yang ada – dan itu dapat saja 
berarti perubahan, penghalusan, atau bahkan penggantian cara pikir. 
Teori terus berkembang, tidak mengklaim dirinya telah menemukan 
semua jawaban. Kadangkala teori mengandung area-area ketidakjelasan 
dan ketidaklengkapan, dan hal itu diakui oleh penyusunnya (Neuman, 
1997). 
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Bagan 1.2. Pembandingan Teori dan Ideologi (Neuman, 1997)

TEORI DAN IDEOLOGI

KESAMAAN
Berisikan set asumsi dan beranjak dari titik awal pemikiran 
tertentu
Menjelaskan bagaimana dunia sosial berlangsung, mengapa dan  
bagaimana fenomena dapat berubah
Menyediakan sistem konsep dan ide-ide
Menjelaskan hubungan antar konsep, apa menyebabkan / terkait 
dengan apa

•

•

•
•

PERBEDAAN

IDEOLOGI
Merupakan keyakinan pasti 
dan telah menyediakan semua 
jawaban
Pasti, tertutup, selesai
Menghindari pengujian 
‘Buta’ terhadap fakta-fakta 
berbeda
Terkunci pada keyakinan-
keyakinan moral tertentu
Mengandung kontradiksi dan 
inkonsistensi yang (mungkin) 
tidak disadari oleh pihak yang 
meyakininya
Berakar pada posisi tertentu

•

•
•
•

•

•

•

TEORI
Menyediakan pemahaman yang 
kondisional, dinegosiasikan, 
mengandung syarat-syarat 
tertentu
Tidak lengkap, mengakui 
ketidakpastian
Berkembang, terbuka, meluas
Membuka diri terhadap 
pengujian dan bukti-bukti 
positif maupun negatif
Berubah sesuai dengan 
temuan
Mengatasi, melintasi posisi-
posisi sosial
Mencari konsistensi dan 
konkruensi logis
Berjarak dari posisi moral*)
Netral, mempertimbangkan 
semua sisi

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Dalam buku ini kami tidak memiliki pretensi dan kompetensi 
untuk menyelesaikan perdebatan soal ‘teori’ dan ‘ideologi’. Meski 
demikian, untuk buku ini, konsep yang dipakai lebih banyak mengacu 
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pada konsep ‘teori’, yakni bahwa konsep-konsep yang ada sangat 
mungkin terus berkembang mengikuti hasil penelaahan, penelitian 
dan pembelajaran dari lapangan yang berlangsung terus menerus. 
Cara pandang ideologis yang cenderung tertutup dalam hemat kami 
justru dapat menghalangi keberhasilan dalam kerja kemasyarakatan 
dan kemanusiaan, dan penjelasan mengenai hal ini akan dapat ditemui 
dalam bab-bab lain. 

Dalam pembedaan yang dikemukakan oleh Neuman (1997), teori 
memiliki karakteristik khususnya, yakni ‘berjarak dari posisi moral’ 
tertentu. Tentang hal ini, pihak-pihak yang menggunakan teori-
teori kritis untuk menjelaskan kompleksitas fenomena sosial tidak 
menyetujuinya, khususnya karena teori kritis meyakini ilmu sebagai 
selalu ‘bermuatan nilai atau moral’. Keyakinan moral tertentu, misalnya 
bahwa ‘masyarakat harus diupayakan menjadi masyarakat yang lebih 
adil bagi semua’, atau ‘pihak yang selama ini dirugikan harus mendapat 
perhatian lebih besar untuk diberdayakan’, dapat mendasari seorang 
individu untuk bekerja bagi kelompok yang posisi tawarnya sangat 
lemah.  

Menyadari bahwa dunia sosial sangat diwarnai oleh nilai, menjadi 
sangat penting untuk memiliki kejelasan mengenai landasan moral dan 
nilai-nilai dalam memahami isu. Ini berbeda dengan meyakini ideologi 
tertentu yang bersifat tertutup. Misalnya, kepedulian untuk bekerja 
mendampingi kelompok-kelompok miskin, penyandang cacat, atau 
anak-anak keluarga bercerai, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari 
nilai-nilai yang kita yakini. Kita mungkin ingin memberikan perhatian 
pada kelompok-kelompok marjinal, yang selama ini kurang memperoleh 
perhatian, dan memerlukan perhatian lebih besar. Tetapi keyakinan 
akan nilai-nilai bukan berarti memegang ideologi secara tertutup. 

Satu hal yang diyakini oleh pengguna teori-teori kritis adalah 
bahwa ‘mencoba bersikap netral’, terlepas dari apakah itu sungguh-
sungguh dapat dilakukan atau tidak, sebenarnya telah menunjukkan 
suatu posisi moral tertentu juga. Yang harus dihindari adalah, bila 
keyakinan moral untuk membantu atau mendahulukan suatu kelompok 
masyarakat tertentu menjadi suatu pemahaman tertutup, menjadi 
ideologi yang mengungkung. Bila demikian halnya, kita tidak akan 
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mampu mengungkap kompleksitas permasalahan dari isu yang sedang 
kita tekuni, karena telah dijerat oleh set berpikir yang mungkin bias 
dalam melihat gejala dan menginterpretasi data. Penyimpulan tidak 
lagi merefleksikan realitas intersubjektif dari masyarakat, melainkan 
merefleksikan bias-bias pemikiran dan ideologi kita sendiri.

Psikologi Manusia Dalam Dunia Yang Tidak Bebas Nilai

Fungsi pertama yang sangat penting dalam diri manusia adalah 
’persepsi’. Objek-objek sekitar kita tangkap melalui alat-alat indera, 
dan diprojeksikan pada bagian otak tertentu sehingga kita dapat 
mengamati objek tersebut. Yang paling mudah dijelaskan adalah 
persepsi visual pada benda-benda konkrit: kita melihat meja, kursi, 
bangunan, warna baju, binatang, orang-orang lain yang berbeda. 
Yang lebih lanjut adalah penangkapan manusia melalui telinganya 
(mendengar suara bayi menangis, benda jatuh, orang bicara keras dan 
sebagainya). Persepsi juga dapat tampil pada kemampuan manusia 
mengecap rasa, meraba melalui permukaan tangan, bersentuhan 
dengan benda dan manusia lain.

Persepsi dan bentukannya lebih lanjut  

Dalam tahapan lebih lanjut, ada organisasi dalam persepsi. Objek-
objek yang kita amati selalu muncul sebagai ’wujud’ (’figure’), hal 
yang lebih menjadi pusat perhatian; dan ’latar’ (’ground’). Misalnya, 
ketika ada tawuran di jalan, gerombolan laki-laki remaja menggunakan 
baju seragam sekolah berkejaran membawa batu dan berteriak-teriak 
menjadi wujud yang memperoleh fokus perhatian, sementara hal-hal 
lain seperti mobil lalu lalang di jalan, orang-orang yang mengamati, 
warung dan restoran di pinggir jalan, semua menjadi latar saja. Lebih 
lanjut lagi, terjadi pengelompokan: secara alamiah kita akan melakukan 
pengelompokan-pengelompokan saat kita mempersepsi. Misalnya, 
yang cenderung berdekatan akan kita kelompokkan berhubungan, atau 
menjadi satu (prinsip kedekatan). Atau ada wujud-wujud tertentu yang 
setelah dipersepsi menyatu, membentuk wujud lain yang lebih utuh 
(prinsip kesempurnaan atau prinsip kelangsungan). Misalnya, semua 
remaja laki-laki berpakaian seragam sekolah yang ada di sana mungkin 

•
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kita persepsikan terlibat dalam tawuran itu. Padahal belum tentu 
demikian halnya. 

Persepsi merupakan hal sangat dasar dalam diri manusia, yang 
menjadi bahan awal manusia untuk memahami dan mengolah apa yang 
dialaminya lebih lanjut. Mengingat persepsi, khususnya menyangkut 
dunia sosial, sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, set-
set harapan yang dimiliki, kebutuhan pribadi dan kelompok, pada 
akhirnya persepsi sosial tidak pernah sepenuhnya objektif atau netral. 
Pada gilirannya, persepsi mendasari banyak sekali hal lain, seperti 
emosi, sikap atau pandangan kita mengenai kelompok lain, kemampuan 
dan ketrampilan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama antar 
kelompok, kemampuan memimpin, kemampuan mengelola konflik, dan 
seterusnya. 

Sikap dan cara pandang sosial

Manusia dapat memiliki sikap berbeda-beda terhadap berbagai 
hal yang juga berbeda-beda, misalnya terhadap pendidikan tinggi, 
tentang kelompok sendiri, KB, poligami,  kelompok militer, pegawai 
negeri, LSM, dan lain sebagainya. Sikap adalah “kesiapan seseorang 
untuk bertindak terhadap sesuatu”, yang dapat dibedakan pada ‘sikap 
positif’ dan ‘sikap negatif’. Sikap positif adalah kesiapan bertindak 
positif pada sesuatu, atau dengan kata lain, kecenderungan menyukai, 
menyenangi, menyetujui, mendekati, mengharapkan sesuatu. Juga 
ada ‘sikap negatif’, yaitu kesiapan bertindak negatif pada sesuatu, 
kecenderungan tidak menyukai, menolak, menghindari sesuatu. Dalam 
kehidupan bermasyarakat, peran ‘sikap’ menjadi sangat penting, 
misalnya kita bersikap positif pada kelompok tertentu, dan bersikap 
negatif pada kelompok lain. Sikap yang dianut oleh bukan hanya satu 
orang tetapi oleh banyak orang disebut sebagai ‘sikap sosial’.

Stereotipe 

Stereotipe adalah gambaran yang ada di kepala kita mengenai 
berbagai kategori sosial yang kita gunakan. Mengembangkan 
stereotipe adalah hal alamiah dalam proses komunikasi. Semua orang 
melakukan stereotipe. Kita mengategorisasikan orang lain berdasarkan 
karakteristik-karakteristik yang mudah diidentifikasi. Misal: orang 

•

•
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berseragam tertentu adalah anggota polisi, orang berbadan tegap dan 
berambut cepak kemungkinan anggota TNI, mereka yang berbaju rapi 
dan formal mungkin orang kantoran dan seterusnya. Kita mengasumsikan 
bahwa atribut-atribut tertentu dapat diterapkan pada sebagian besar, 
atau semua anggota kelompok dari kategori tertentu, dan bahwa orang 
dari suatu kategori tertentu memiliki perbedaan dengan orang dari 
kategori yang lain. Kita juga mengasumsikan bahwa individu anggota 
kelompok kategori tertentu memiliki atribut yang berasosiasi dengan 
kelompoknya.

Dengan karakteristik demikian, stereotipe menciptakan self-
fulfilling prophecies. Maksudnya, stereotipe membuat kita cenderung 
melihat perilaku-perilaku yang sesuai dengan dugaan atau harapan 
kita, bahkan ketika hal tersebut tidak terlalu tampak. Sebaliknya, kita 
cenderung tidak memperhatikan adanya fakta-fakta yang barangkali 
sebenarnya menonjol, tetapi jadi tidak tertangkap karena tidak sesuai 
dengan keyakinan kita. Memang benar ungkapan “manusia melihat 
apa yang ingin ia lihat, dan mendengar apa yang ingin ia dengar”. 
Misalnya: kita memiliki pandangan bahwa tetangga kita adalah orang 
yang menyebalkan dan kejam pada pembantu. Disadari atau tidak kita 
kemudian akan mencari berbagai tanda atau hal yang sesuai dengan 
anggapan kita tersebut. Misalnya saat ia berteriak, kita akan berpikir: 
“Nah, membentak dan teriak-teriak, dia sedang melakukan kekerasan 
pada pembantunya”. Lalu saat ia kelihatan sedang berbincang-bincang 
santai dengan pembantunya di halaman, kita akan berpikir: “Ah, itu 
kan bukan kenyataan yang sesungguhnya. Di luar rumah bisa saja dia 
kelihatan sopan dan ramah, tapi siapa yang tahu apa yang terjadi di 
balik pintu rumahnya?”

Stereotipe, dalam dirinya sendiri tidak langsung menyebabkan mis-
komunikasi atau kekacauan komunikasi. Meski begitu, bila stereotipe 
yang salah atau negatif dipegang secara kaku, hal itu akan membawa 
kita pada peramalan atau penyimpulan yang salah mengenai perilaku 
orang atau pihak lain. Karenanya, untuk mengefektifkan hubungan 
dengan kelompok lain, kita perlu meningkatkan kepekaan atau awas 
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mengenai stereotipe-stereotipe yang kita bangun mengenai kelompok 
lain. Kita perlu mempertanyakan asumsi-asumi yang mungkin tidak 
kita sadari tetapi berpengaruh terhadap perilaku kita. 

Rangkuman sementara

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa psikologi yang 
berangkat dari paradigma positivistik tidak memadai untuk dapat 
membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial bila tidak 
merangkul paradigma lain yang dapat secara detil menjelaskan situasi 
tidak bebas nilai dari dunia manusia, dan implikasinya lebih lanjut. 
Berpretensi netral sesungguhnya berarti ‘telah mengambil posisi aman 
dan menguntungkan bagi diri sendiri’, dan seringkali juga berarti 
mendukung ‘status quo’. Perlu diingat bahwa proses-proses psikologis 
yang sifatnya adaptif, meskipun sangat manusiawi dan merupakan 
proses yang normal, dapat mengarah pada stereotipe, prasangka sosial 
dan dapat berbuntut lebih lanjut pada munculnya konflik-konflik 
sosial. Karenanya, menjadi penting    untuk bersikap terbuka dan kritis 
dapat mengembangkan dan menerapkan teori-teori psikologi untuk 
menjelaskan, mengusulkan dan mengembangkan program-program 
prevensi dan intervensi.   
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“Tahun 2003 pada malam selasa, sekolah kami dibakar oleh 
OT (Orang Tidak dikenal-red.). Padahal di dalam sekolah 
banyak benda-benda yang penting, contohnya raport, Al 
Qur’an. Padahal Al Qur’an itu bila dibakar berdosa.
Waktu pagi kami berduyun-duyun pergi ke sekolah melihat 
sekolah yang dibakar. Kami waktu mendengar sekolah 
dibakar, hati kami sangat sedih karena tidak ada sekolah 
kami. Dan tidak dapat bersekolah lagi, karena dengan adanya 
sekolah ilmu kita akan bertambah lagi.
Lalu kemudian sekolah dibangun lagi,  atapnya dari daun 
rumbia dan dindingnya dari plastik hitam. Banyak orang 
yang mengejeknya kandang lembu. Walaupun orang 
menyatakannya kandang lembu kami tidak menghiraukannya. 
Kami bersekolah seperti biasa dan tidak ada beda duduk 
di sekolah yang dindingnya dari plastik hitam dengan 
yang dindingnya dari semen. Kami tetap sabar dan tidak 
mengeluh.
Satu tahun kemudian sekolah yang baru (permanen) dibangun 
lagi, tapi sayang sekolahnya belum juga selesai, jadi kami 
tetap belajar di sekolah yang dibilang kandang lembu itu. 
Setelah itu ujian semester aku mendapat NEM yang tinggi 
walaupun sekolahnya jelek tapi hasilnya baik.”

(dituturkan L, salah seorang dampingan Pulih untuk Program 
PSSA Konflik Aceh)

BAB 3

RENTAN SEKALIGUS LENTUR: 
ANAK MENGHADAPI PERISTIWA 

TRAUMATIS
Cinintya Dewi 
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Pertanyaan refleksi 

Ada banyak yang berpandangan bahwa anak lebih rentan peristiwa 
traumatis. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa anak justru 
lebih mudah keluar dari trauma, lebih kuat atau lebih lentur. Yang 
mana yang lebih Anda setujui? Jelaskan dengan contoh-contoh.

Mengapa anak memahami peristiwa traumatis berbeda daripada 
orang dewasa? Apakah hal tersebut membuat mereka lebih rentan 
atau lebih lentur?

Sejauh mana orang dewasa berperan terhadap kemampuan anak 
menghadapi trauma? Berikan contoh-contohnya.

Anak dan peristiwa traumatis

Trauma, kata ini sering kita dengar dari televisi, koran, ataupun 
percakapan sehari-hari. Ketika bencana gempa dan tsunami terjadi di 
Aceh, media massa memberitakan anak-anak Aceh yang mengalami 
trauma. Ada pula seorang ibu bercerita, anaknya ’trauma’ dengan 
sekolahnya. Padahal si anak sebelumnya sangat menyukai aktivitas di 
sekolah. Sang ibu juga bercerita, ia menjadi lebih suka menangis dan 
sensitif. Menurut sang ibu, anaknya mengalami trauma karena melihat 
temannya tertabrak mobil di depan sekolah mereka.

Dalam masyarakat, kata ’saya trauma’ atau ’anak saya trauma’ 
seringkali digunakan untuk menjelaskan efek dari peristiwa yang dahsyat 
seperti gempa dan tsunami aceh sampai peristiwa kecelakaan. Dalam 
bahasa konseptual, reaksi yang muncul setelah peristiwa traumatis yang 
oleh masyarakat awam disebut ’trauma’ itu memiliki istilah formal yang 
khusus yakni ’stres pasca trauma’ (Parkinson, 2000). Menunjuk pada 
stres, atau kondisi tertekan setelah terjadinya kejadian traumatis atau 
sangat mengejutkan. Peristiwa traumatis sendiri didefinisikan sebagai 
kejadian yang tiba-tiba, tidak terduga dan di luar batas kemampuan 
seseorang untuk menghadapinya (Terr dalam Webb, 2004). Webb 
menambahkan peristiwa tersebut juga dipersepsikan atau sungguh-
sungguh mengancam jiwa, dapat menimbulkan luka serius bagi diri 
orang tersebut atau orang lain bahkan mengancam nyawa. Weisaeth 
dan Eitinger dalam Web (2004) menambahkan selain stres traumatis 

*

*

*
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akibat hantaman ancaman dan bahaya, terdapat dua kategori stres 
traumatis lain yaitu akibat kehilangan dan karena keyakinan bahwa 
ia bertanggung jawab atas dampak dari peristiwa traumatis. Ketiga 
kategori tersebut seringkali tumpang tindih satu dengan yang lainnya, 
tetapi pembedaan mungkin diperlukan untuk memudahkan melihat 
reaksi yang dominan dari tiap-tiap kategori. 

Secara langsung maupun tidak anak-anak Indonesia memiliki risiko 
besar terpapar pada peristiwa-peristiwa traumatis. Letak geografis dan 
alam Indonesia membuat Indonesia rentan mengalami bencana alam 
seperti banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi sampai 
semburan lumpur. Data Pusat Penanggulangan Krisis Departemen 
Kesehatan menyebutkan terjadi 162 kali bencana pada 2006, 456 
kejadian di  2008 dan hingga pertengahan Juni 2009 tercatat 204 kali 
bencana (Departemen Kesehatan, 2008). Bahkan dari data Statistik 
Indonesia 2008, pada tahun 2007 teridentifikasi sebanyak 947 gempa 
berkekuatan 5,0 skala Richter atau lebih di lokasi-lokasi yang berbeda 
yang tersebar di seantero Indonesia (BPS, 2008). Belum lagi bencana 
akibat konflik berkekerasan yang sempat dan bahkan beberapa 
masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kejadian kecelakaan 
transportasi akibat kelalaian manusia seperti kecelakaan pesawat dan 
kereta api juga kita dengar sering diberitakan di televisi.

Trauma sekunder

Selain kejadian bencana, saat ini banyak pula dilaporkan anak-anak 
Indonesia yang terpapar dengan kekerasan. Selama tahun 2009 saja, 
terdapat 1998 kasus kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan 
Anak. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1736 
kasus (Komnas Perlindungan Anak, 2009). Kasus kekerasan seksual 
adalah jenis kekerasan yang dilaporkan paling banyak dialami diikuti 
kekerasan fisik dan psikis. Laporan ini kemungkinan hanyalah puncak 
dari sebuah gunung es, dalam arti lebih banyak lagi kasus kekerasan 
pada anak yang tidak dilaporkan atau tidak teridentifikasi.  

Selain mengalami langsung peristiwa traumatis tersebut, anak-
anak yang hanya menyaksikan atau mendengar pun bisa mengalami 
apa yang disebut dengan trauma sekunder (Mccann & Pearlman dalam 
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Webb, 2004). Setiap hari melalui media, anak-anak menyaksikan 
tontonan penuh tragedi dan kekerasan. Kecemasan, ketakutan, 
kemarahan ditampilkan dengan vulgar di layar kaca pada jam-jam 
tayang keluarga. Saat bencana terjadi, media juga menampilkan drama 
kehidupan orang-orang yang terkena bencana. Untuk menarik simpati, 
video detik-detiknya terjadi bencana berisi kepanikan orang-orang 
ditayangkan berulang-ulang. Siapa saja bisa menyaksikannya termasuk 
anak-anak. Padahal dibandingkan orang dewasa, anak-anak adalah 
kelompok usia yang rentan terkena dampak dari peristiwa traumatis 
tersebut. Anak-anak, baik yang mengalami langsung peristiwa 
traumatis, melihat secara langsung atau melihat melalui televisi atau 
film rentan mengalami stres pasca trauma. 

Pemahaman mengenai ’trauma pada anak’ di masyarakat kita 
pun tampaknya masih belum memadai. Sebagai gambaran misalnya 
kasus seorang ayah tiri yang meletakkan anaknya di lintasan kereta 
api sehingga menyebabkan si anak kehilangan kakinya, yang ramai 
diberitakan di tahun 2009. Beberapa media memberitakan anak 
tersebut ’mengalami trauma’. Sang ibu yang diwawancarai pun 
membenarkan bahwa anaknya saat ini mengalami trauma. Untuk 
menjelaskan trauma yang dialami si anak, sang ibu bercerita bahwa si 
anak akan menangis jika nama ayah tirinya disebut. Tidak berapa lama 
diberitakan kembali anak tersebut telah kembali ceria. Ia telah pulih 
dari traumanya. Apa yang ditampilkan tersebut menggambarkan kerap 
kali trauma digunakan untuk menjelaskan dampak dari suatu peristiwa 
traumatis, disertai  perubahan perilaku yang menyertainya misalnya 
menjadi mudah menangis dan kadang berhubungan dengan sesuatu 
yang mengingatkan dengan peristiwa traumatis. Anak-anak dianggap 
paling rentan. Namun di sisi lain, anak juga dianggap mudah lupa akan 
kejadian traumatis yang menimpanya. Ketika anak sudah kembali ceria, 
ia dianggap sudah melupakan apa yang terjadi pada dirinya, sudah 
pulih dari trauma-nya. Perlu dipahami bahwa selain dari perubahan 
perilaku sesaat, sesungguhnya penghayatan akan peristiwa traumatis 
dapat menyusup lebih dalam pada hal-hal yang tidak langsung terlihat 
pada perilaku harian. 
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Reaksi Psikologis Anak terhadap Peristiwa Traumatis

Reaksi  psikologis anak terhadap persitiwa traumatis sangat 
bervariasi dan 
tergantung pada 
banyak faktor seperti 
karakteristik individu, 
sistem dukungan yang 
ada, pengalaman 
traumatis sebelumnya 
dan apakah anak 
mengalami langsung 
atau tidak langsung 
peristiwa tersebut (Web, 
2007). Karakteristik 
individu yang 
berpengaruh antara lain 
umur atau tahap perkembangan, kemampuan kognitif, temperamen, 
status sosial dan pengalaman trauma sebelumnya (Webb, 2004). 

Faktor dukungan dan lingkungan yang mempengaruhi pemulihan 
meliputi karakteristik budaya kelompok, keluarga, sekolah, spiritualitas 
dan masyarakat. Anak yang mengalami peristiwa traumatis secara 
langsung lebih rentan dibanding yang hanya melihat kejadian. Jika 
ia sebelumnya juga pernah mengalami trauma maka ia juga lebih 
rentan mengalami trauma berulang. Semua faktor ini saling terkait 
mempengaruhi apakah anak akan bereaksi, apa reaksinya dan seberapa 
besar dampaknya. Namun ada beberapa hal yang khas yang membuat 
anak lebih rentan dibanding orang dewasa dalam menghadapi peristiwa 
traumatis.

Dari kategori trauma di atas, reaksi anak terhadap trauma kurang 
lebih dipengaruhi oleh jenis trauma yang dialaminya. Trauma yang 
disebabkan oleh bahaya atau ancaman persepsi akan bahaya dan 
ancaman akan menimbulkan ketakutan, ketidakberdayaan, kecemasan, 
rasa marah pada anak (Parkinson 2000, Webb, 2004). Pada dasarnya 
semua orang, di semua tahap perkembangan selalu bergulat untuk 
mencari penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi 

Kategori Trauma dari Weisaerath dan Eitinger 
(1993):

Trauma akan bahaya dan ancaman (danger 
trauma), disebabkan peristiwa yang 
mengancam atau dipersepsi mengancam jiwa. 
Reaksi yang umum tampil adalah rasa takut 
dan kecemasan
Trauma akan kehilangan (loss trauma), 
misalnya saja kematian dari orang yang 
dicintai, atau melihat seseorang yang secara 
emosional dekat, terluka. Kedukaan adalah 
reaksi yang umum muncul dari trauma ini.
Trauma yang timbul dari keyakinan bahwa ia 
bertanggung jawab atas dampak dari peristiwa 
traumatis (responsibility trauma). Rasa bersalah 
adalah reaksi yang khas dari trauma ini. 

1.

2.

3.
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pada mereka. Hanya saja anak-anak, karena tahap usia dan tahap 
perkembangannya, mungkin akan memiliki pemahaman yang berbeda. 
Misalnya, seorang anak yang karena usianya belum dapat memahamii 
bahaya dan ancaman kematian akan cenderung tidak terlalu mengalami 
perasaan takut atau perasaan tertekan yang kuat (Webb, 2004). 

Pemahaman tentang kematian

Seorang gadis kecil usia 4 tahun melihat dua kereta yang saling 
bertabrakan di depan rumahnya, bertanya pada ibunya, mengapa 
kereta itu saling berbenturan. Tanpa ia menyadari kejadian itu bisa 
menimbulkan kematian bagi orang-orang yang ada didalamnya. Konsep 
kematian pada umumnya baru dipahami anak ketika ia berusia 7 atau 
8 tahun. Anak usia sekolah umumnya paham bahwa kematian adalah 
akhir dari hidup seseorang dan tidak akan kembali lagi. Sementara 
anak usia TK – dengan keterbatasan perkembangan kognitifnya – 
memahami kematian bersifat sementara saja, dan suatu saat, seseorang 
yang meninggal itu, akan kembali lagi. Ketika Nisa, seorang anak TK 
kehilangan ibunya karena tsunami ia akan merasa marah karena merasa 
ditinggalkan. Sementara Wahyudi, kakaknya yang sudah kelas 2 SD, 
menyadari bahwa ibu mereka telah meninggal dan tidak akan kembali 
lagi. 

Anak-anak dipengaruhi dan memiliki ketergantungan pada orang 
dewasa

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak tidak 
sungguh mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka akan 
menyadari apa yang terjadi dan kemudian menjadi cemas ketika melihat 
reaksi dari orang-orang dewasa di sekitar mereka terhadap peristiwa 
traumatis tersebut (Webb, 2004). Orang tua atau pengasuh lain bagi 
anak adalah sumber dari rasa nyaman, cinta dan tempat bergantung. 
Ketika orangtua atau pengasuh ketakutan, terluka, atau berduka dalam 
situasi pasca peristiwa traumatis, anak-anak merasa kehilangan sumber 
rasa aman mereka. Pada kondisi ini anak akan ikut terkena dampak dari 
peristiwa traumatis tersebut. Pengalaman pendampingan salah satu 
dari kami memberikan contoh. Ada seorang ayah yang datang pada 

•
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kami membawa anak perempuannya berusia 8 tahun, yang diperkosa 
oleh laki-laki yang menyewa kamar di rumah mereka. Anak perempuan 
ini hadir dengan cukup ceria, mungkin telah pulih dari luka-luka 
fisiknya, masih mengalami kekagetan psikis akibat perkosaan, tetapi 
belum sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi. Ayah ini sangat 
tertekan dan depresif, menangis, berkeluh-kesah menyesalkan kejadian 
yang menimpa anaknya, berujar: ”Hidup anak saya sudah hancur. Masih 
sekecil ini dia sudah kehilangan hartanya yang paling berharga. Tiap 
kali melihatnya hati saya menangis. Masa depannya sudah hilang.” Kita 
memahami pengalaman traumatisnya mendampingi anak yang sangat 
disayanginya diperkosa. Tetapi bayangkan bagaimana kiranya ia akan 
mengasuh anaknya, dan menyosialisasikan pemaknaan diri pada anak 
perempuannya tersebut yang sesungguhnya masih punya masa depan 
yang sangat panjang dan bisa jadi sangat cerah tersebut? Bisa jadi 
perasaannya yang terpuruk juga akan membatasi dan membuat masa 
depan anaknya terpuruk.

Anak-anak menjadi rentan karena keterbatasan kemampuan 
memahami peristiwa

Nurma, seorang gadis kecil kelas 2 SD yang selamat dari musibah 
tsunami di Aceh 2004, bertanya pada penulis, mengapa Allah 
mengirimkan gempa dan tsunami yang luar biasa? Apa dirinya sudah 
berbuat salah sehingga Allah mengambil ibunya di pagi yang mengerikan 
itu? Ia paham dengan kematian ibunya, berarti dirinya tidak akan bisa 
melihatnya lagi. Namun, dirinya tidak memiliki ide tentang kenapa 
Ibunya pergi. Keterbatasan kemampuan menalar membuat dia berpikir 
sesuatu terjadi karena ’hal yang dilakukannya’. Apalagi kadangkala 
orang dewasa di sekitar anak menasihati atau mengancam seolah-olah 
hal yang dilakukan anak berhubungan langsung dengan kejadian buruk 
yang terjadi setelahnya, misal: ”kalau kamu nakal terus ibu jadi banyak 
pikiran, terus sakit, terus mati.  Mau ibu mati saja ya?”. Atau anak 
mendengar pertengkaran orangtuanya yang menyinggung-nyinggung 
dia, dan berpikir bahwa kekerasan atau perceraian yang terjadi dalam 
keluarganya adalah akibat kesalahannya. 

•
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Dengan latarbelakang demikian, anak sangat memerlukan orang 
dewasa untuk membantu mereka memahami apa yang terjadi. Walaupun 
anak-anak setelah peristiwa traumatis tidak menampilkan tanda-tanda 
trauma, belum berarti mereka telah melewati masa-masa tersebut 
dengan baik. Kebingungan dan rasa bersalah yang terus mereka bawa 
sampai beberapa tahun setelah kejadian berpotensi untuk muncul 
dalam persoalan-persoalan pribadi di kemudian hari (Webb, 2004; Terr, 
2003). 

Anak-anak memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan 
perasaan dan pikiran mereka

Anak-anak juga menjadi rentan karena tidak tahu bagaimana cara 
mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Orang dewasa melalui 
pengalaman dan pembelajarannya, belajar untuk mengungkapkan 
perasaan dan pikiran mereka dengan berbagai cara seperti bercerita, 
beribadah, meditasi, relaksasi atau berkumpul dengan keluarga dan 
teman. Bahkan seringkali kita temui orang dewasa masih kesulitan 
untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka. Apalagi anak-
anak yang karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan verbal 
belum mampu memindahkan perasaan dan kebingungan dalam bahasa 
dan cerita yang dapat dibagikan pada orang lain. Keterbatasan ini 
bisa jadi kemudian termanifestasi dalam bentuk perubahan-perubahan 
perilaku. Misalnya saja, keluhan yang sering dilaporkan orangtua pasca 
tsunami di Aceh, anak enggan sekolah, prestasi yang menurun atau 
sering menganggu teman. Anak yang usianya lebih muda biasanya 
menjadi terus menerus menangis dan tidak ingin ditinggalkan. Dalam 
situasi ’normal’, artinya bukan dalam situasi konflik atau pasca konflik 
pun kita sering mendengar laporan orangtua saat pertemuan konseling, 
misalnya bahwa anak mengompol kembali, menjadi agresif, tidak dapat 
berkonsentrasi dan menurun drastis nilai-nilai di sekolah. 
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Anak mungkin menjadi lebih rentan karena menjadi anggota 
kelompok populasi tertentu

Kerentanan anak-anak yang mengalami peristiwa traumatis 
menjadi berlipat jika ia juga adalah bagian dari kelompok tertentu yang 
menempatkannya pada situasi lebih rentan. Kelompok itu antara lain 
kelompok miskin, anak jalanan, terpisah dari orangtua, kehilangan ibu, 
ayah atau keduanya, penyandang cacat, dipekerjakan sebagai pekerja 
anak, atau ada di lingkungan yang biasa dengan budaya kekerasan 
(Frieman, 2001). Anak yang terus menerus terpapar pada rangkaian 
peristiwa traumatis misalnya yang tinggal di daerah konflik, mengalami 
kekerasan dari orangtua atau pengasuh, atau memiliki orangtua yang 
mengalami KDRT akan lebih rentan untuk dapat menjalani hidupnya. 
Pemahaman mereka mengenai hidup, keluarga, peran orangtua dan 
peran anak, cara mengatasi konflik, bagaimana bersikap terhadap satu 
sama lain, dan banyak hal lain akan dipengaruhi oleh cara orang dewasa 
di sekitarnya menjalani hidup mereka. Bisa jadi mereka terpapar terlalu 
cepat dan terlalu berat pada konsep kematian dan ancaman lebih awal 
daripada teman-teman lain seusianya dibanding yang tinggal dalam 
situasi tanpa peristiwa traumatis. 

Kerentanan kumulatif

Kerentanan kumulatif terjadi ketika seorang anak menjadi bagian 
dari beberapa kelompok rentan sekaligus. Misalnya Hendri, 11 tahun, 
ayahnya meninggal ditembak oleh TNI karena diduga anggota Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM), ia tinggal di pelosok desa dengan neneknya yang 
miskin. Ketika tsunami menerjang Aceh, ia kehilangan rumah dan harus 
tinggal di barak pengungsian. Neneknya yang sudah tua semakin sakit-
sakitan, dan Hendri tidak lagi memiliki orang dewasa yang mampu 
melindungi dan memberikan pemahaman akan peristiwa tsunami 
yang menimpanya. Letak desanya yang di pelosok dan juga sebagai 
daerah konflik membuat akses terhadap bantuan minim. Ketiadaan 
orang dewasa sebagai orang terdekat juga membuat ia seringkali tidak 
berhasil mendapatkan bantuan misalnya bantuan makanan dan materi 
lain karena saat pemberian bantuan ia harus berebut dengan orang 
dewasa. 

•

•
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Anak-anak dengan kerentanan kumulatif memiliki sumber daya 
dan kekuatan yang sangat minim, sehingga dapat dikatakan paling 
berat terkena dampak peristiwa traumatis. 

 

Gambar spiral di atas bisa dijadikan analogi kerentanan kumulatif. 
Semakin seorang anak menjadi bagian dari beberapa kelompok rentan 
sekaligus, semakin minim sumber daya yang ia miliki. 

Fokus pada kekurangan dan ketidakberdayaan?

Benarkah anak sedemikian rentan, lemah dan tidak berdaya? 
Kebanyakan anggota masyarakat kita memandang anak sebagai mahluk 
yang tidak berdaya dan pasif. Pandangan ini melihat bahwa di saat 
bencana anak-anak pasti akan mengalami trauma. Contoh yang sering 
kita lihat yaitu pada pemberitaan media usai terjadinya bencana. 
Mereka biasanya akan memberitakan anak-anak mengalami trauma dan 
membutuhkan bantuan psikologis. Masyarakat yang merasa peduli, bisa 
dari latar belakang ilmu psikologi atau bukan, merasa perlu langsung 
memberikan bantuan psikologis dengan paradigma anak mengalami 
trauma. Banyak bantuan diberikan dengan mengambil nama ’trauma 
healing’, seolah-olah anak-anak tersebut sakit dan perlu diobati. 

Mengalami 
Peristiwa tsunami Tinggal di daerah 

konflik

Anak yatim, hanya 
tinggal dengan 

nenek

Tinggal di daerah 
miskin
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Pandangan ini bisa jadi sangat dipengaruhi oleh perspektif 
yang melihat permasalahan sosial psikologis sebagai sesuatu yang 
sifatnya patologis, menimbulkan kerusakan. Pandangan ini cenderung 
menempatkan kelompok yang mengalami peristiwa traumatis sebagai 
korban yang pasif dan tidak berdaya. Sehingga usaha-usaha untuk 
melakukan penanganan psikologis bertumpu pada usaha-usaha untuk 
memperbaiki keadaan yang rusak tersebut.

Memahami kerentanan anak dengan keterbatasan yang ia miliki 
membantu kita memahami bahwa anak memiliki risiko untuk terkena 
dampak peristiwa traumatis lebih besar dari orang dewasa. Beberapa 
kelompok anak bahkan lebih rentan dibanding teman sebayanya. 
Ini menjadi panduan bagi pendamping untuk menentukan kelompok 
sasaran yang dianggap paling membutuhkan bantuan (Moore, 2006; 
Frieman, 2001). Tetapi bukan hanya hal tersebut yang digunakan 
sebagai penilaian dan data awal untuk melakukan intervensi. Seperti 
yang diungkapkan oleh Vanistendael (1995) jika kita bekerja dengan 
bertumpu pada aspek-aspek kerentanan anak dan masalah yang 
ditimbulkannya saja, kita akan menutup kesempatan untuk belajar dari 
anak-anak mengenai kekuatan mereka.  

Daya Lentur: Melihat anak Sebagai Entitas yang Berdaya

Saat ini perspektif dan temuan-temuan penelitian memberikan 
cara pandang baru dalam memahami anak. Ditemukan bahwa anak juga 
adalah entitas yang kuat, berdaya, dan memiliki jiwa yang mandiri 
(Boyden dan Gibbs, 1996), meskipun mereka berhadapan dengan 
situasi kekerasan atau peristiwa traumatis lainnya. Dalam banyak 
penelitian  ditemukan pula bahwa kebanyakan anak mampu bertahan 
(survive) dari situasi sulit tanpa kesulitan yang berarti. Anak-anak 
ini mungkin merasakan pula pengalaman yang tidak menyenangkan, 
dan membutuhkan energi yang besar untuk bisa mengatasi kesulitan-
kesulitan mereka, namun mereka dapat bertahan (Frieman, 2001). 
Anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kemampuan untuk 
melentur dan tidak hancur ketika situasi sulit menekan hidup mereka 
(Grotberg, 1995). Psikolog menggunakan konsep resiliensi untuk 
menjelaskan daya lentur ini. 
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Ada banyak definisi mengenai resiliensi, namun kebanyakan ahli 
berpendapat resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan berubah 
menjadi lebih baik setelah peristiwa sulit (Bautista, 2007; Grotberg, 
1995). Padanan resiliensi yang umum dipakai di Indonesia adalah  daya 
lenting. Lenting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
“kembali dengan sendirinya ke bentuk semula apabila meregang atau 
apabila penyangganya tidak bekerja lagi”. Namun kami mengusulkan 
menggunakan daya lentur sebagai padanan resiliensi. Lentur dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “sebagai tidak mudah patah, 
dapat (mudah) disesuaikan dengan keadaan”. ‘Daya lentur’ tampaknya 
lebih mewakili bila kita merujuk pada definisi resiliensi di atas, yakni 
kemampuan untuk bangkit dan menjadi lebih baik setelah melewati 
kondisi sulit. Setelah melewati peristiwa traumatis, hidup seseorang 
tidak akan pernah sama lagi (Alexander, 1999). Mereka yang bangkit dan 
menjadi lebih baik tampaknya tidak hanya melalui proses melenting, 
merenggang karena tekanan lalu kembali ke posisi semula. Mereka 
tampaknya lebih berproses melentur, menjadi tidak mudah patah karena 
tekanan dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Menyesuaikan 
dengan keadaan adalah juga menyesuaikan diri terhadap peristiwa 
traumatis, yang menjadi bagian dari dirinya tanpa membuatnya merasa 
terganggu kembali saat mengingat atau menceritakannya. Sebuah 
kondisi yang disebut pulih (Sidabutar, 2003).

Beberapa anak memiliki kemampuan resiliensi yang lebih baik dari 
teman-teman sebayanya. Anak-anak ini memiliki karateristik personal 
yang menonjol seperti kepribadian, kreativitas dan kompetensi sosial 
(Kelly, 2007). Bautista (2001) menambahkan karakteristik seperti 
kemampuan berempati, kemampuan untuk melihat makna dari satu 
kejadian, sikap realistis melihat situasi diri dan memiliki rasa humor 
sebagai karakter individu-individu yang lentur. Pendapat yang kurang 
lebih serupa disuarakan Bonnie Benard (2004) yaitu ‘keterampilan 
sosial’, kemampuan anak untuk membangun hubungan positif dengan 
orang lain, ‘keterampilan memecahkan masalah’ yaitu kemampuan untuk 
mencari berbagai alternatif dalam berbagai masalah, ‘kemandirian’ 
yaitu rasa percaya pada kemampuan diri dan mandiri. Yang terakhir 
adalah kebermaknaan dan kemampuan mengantisipasi masa depan, 
yang membuat anak mengembangkan ketekunan untuk meraihnya.  
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Lingkungan yang Mendukung Resiliensi

Walaupun beberapa anak memiliki kemampuan resiliensi yang 
lebih baik daripada anak lain, sesungguhnya kapasitas ini dimiliki 
oleh setiap orang. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk 
memenuhi kebutuhan psikologisnya; untuk menjadi bagian dan 
selalu terhubung dengan orang lain, memiliki perasaan mampu, 
aman dan memiliki makna (Bernard, 2004). Kebutuhan-kebutuhan ini 
membentuk kekuatan dalam diri manusia, meningkatkan daya lentur. 
Kebutuhan untuk menjadi bagian dan selalu terhubung dengan orang 
lain mendorong manusia untuk membangun hubungan positif dengan 
orang lain yang pada gilirannya meningkatkan kompetensi sosial. 
Keinginan untuk merasa mampu mendorong manusia untuk untuk 
mencari alternatif solusi permasalahan. Keinginan untuk terhindar dari 
rasa sakit dan merasa aman mendorong manusia untuk selalu mencari 
alternatif solusi. Dan percaya pada kemampuan diri akan mendorong 
kemandirian dan memiliki tujuan hidup. Kebutuhan untuk bermakna 
mendorong manusia untuk membangun hubungan positif dengan orang 
lain dan memiliki tujuan hidup. Dengan begitu, daya lentur ini adalah 
sesuatu yang bisa dipelajari. 

Anak-anak, bahkan dalam situasi normal sekalipun, membutuhkan 
dukungan dan pengawasan orang dewasa. Apalagi yang berada dalam 
situasi sulit dan mengalami peristiwa traumatis. Anak-anak yang 
mengalami peristiwa traumatis sangat membutuhkan orang dewasa 
untuk memberikan rasa aman dan membantu anak memahami apa 
yang terjadi. Peristiwa sulit dan traumatis, daripada sekadar dilihat 
berdampak negatif dan merusak, yang lebih penting lagi, dapat 
digunakan orang dewasa untuk memberikan kesempatan bagi anak 
untuk meningkatkan daya lentur mereka. Jadi, peristiwa traumatis 
dilihat memberi potensi pembelajaran dan pertumbuhan yang positif.

Turner dalam Bautista (2001) berpendapat bahwa resiliensi lebih 
menunjuk atribut personal, namun ia melihat lingkungan memiliki 
peran penting. Ada interaksi faktor individu dan lingkungan yang 
mempengaruhi perkembangannya. Keluarga adalah lingkungan anak 
pertama-tama dan memiliki peran paling penting dalam perkembangan 
anak. Perubahan akibat peristiwa traumatis bisa menguncang kehidupan 
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keluarga dan itu pula akan berpengaruh pada perkembangan anak. 
Seperti dipaparkan sebelumnya, reaksi orangtua terhadap peristiwa 
traumatis akan sangat berpengaruh pada reaksi anak. 

Terkadang sumber pengalaman traumatis malah berasal dari 
keluarga. Misalnya anak-anak yang mengalami kekerasan dari 
orangtuanya. Dalam keadaan ini, keluarga tidak berperan sebagai 
sistem pendukung untuk menjadi lentur. Seringkali pula, peristiwa 
traumatis yang sifatnya massif seperti bencana alam dan konflik 
mempengaruhi keluarga. Pada kondisi ini kemampuan keluarga – yang 
dalam kondisi normal mampu menjadi sistem pendukung yang positif 
– bisa terpengaruh keseimbangannya. Dalam kondisi-kondisi ini faktor 
pendukung perlu diupayakan diperoleh dari lingkungan yang lebih luas 
yaitu masyarakat, sekolah atau pendamping lain. 

Usaha-usaha meningkatkan resiliensi dapat difokus pada usaha-
usaha untuk meningkatkan faktor pelindung (protective factor). Faktor 
pelindung adalah faktor-faktor yang mampu menurunkan faktor-faktor 
risiko. Atau lebih jelas lagi adalah dukungan dan kesempatan yang 
menyangga efek negatif dan memungkinkan perkembangan yang 
positif. Ada pendapat mengenai faktor-faktor apa saja yang diduga 
sebagai faktor pelindung. Namun seperti yang sudah diuraikan di atas, 
para ahli setuju, keluarga adalah faktor pelindung terbesar. Dalam hal 
ini hubungan yang dibangun di dalam keluarga tersebut. 

Untuk menjadi anak yang lentur, anak harus mampu membangun 
hubungan yang hangat dan mendukung. Dalam situasi pasca peristiwa 
traumatis biasanya yang terpengaruh adalah retaknya hubungan-
hubungan yang menyambungkan anak dengan dunianya. Anak merasa 
kehilangan dan ketakutan. Bencana membuat anak terpisah dari 
keluarganya di pengungsian, kekerasan akibat perkosaan oleh ayah 
memutuskan hubungan anak dengan sosok orang dewasa yang dapat 
dipercaya dan memberikan dukungan. Pada situasi-situsi dimana 
keluarga tidak ada atau belum mampu memberikan perlindungan pada 
anak, maka orang dewasa lain seperti orangtua asuh, pendamping, 
sekolah dan masyarakat dapat menyediakan lingkungan yang 
mendukung daya lentur anak. 
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Lingkungan anak

Keluarga Sekolah Masyarakat
Pe

lin
du

ng

Memberikan dukungan dan 
penerimaan tanpa syarat

√ √ √

Memiliki dan 
mengkomunikasikan harapan 
tertentu pada anak

√ √ √

Membagi tanggung jawab 
pada anak untuk bersama-
sama menyelesaikan masalah 
bersama dan bersama-sama 
berkembang

√ √ √

Memberikan dukungan dan penerimaan tanpa syarat

Untuk menjadi anak yang lentur, hal utama yang paling penting 
adalah orangtua, sekolah dan masyarakat yang mampu berempati. 
Ketika mereka berempati, mereka akan menerima anak mereka apa 
adanya mereka dan menerima mereka tanpa syarat. Ini menjadi dasar 
penting bagi anak untuk juga mampu menerima dirinya, merasa diri 
berharga dan mampu melihat sisi-sisi bernilai dan positif dari diri 
sendiri.

Memiliki dan mengkomunikasikan harapan tertentu pada 
anak

Manusia memahami peran positifnya bagi kelompoknya ketika ia 
diberitahu dan diajari mengenai hal tersebut. Ketika orangtua, sekolah 
dan masyarakt memiliki harapan tertentu pada anak, sesungguhnya ia 
sedang memberikan arahan dan menjadi katalisator untuk membantu 
anak menemukan kekuatan dirinya. Yang dimaksud harapan disini 
adalah perilaku-perilaku yang diharapkan dari anak sekaligus juga 
keyakinan bahwa anak mampu, yang disesuaikan dengan tahapan 
perkembangannya dan konteks lingkungan. Misalnya: anak diharapkan 
belajar dengan baik, bersama anak lain berbagi tugas dalam keluarga, 
menyelesaikan konflik dengan cara ’win-win solution’, jujur, terbuka 
mengenai perasaan mereka, mengaktualisasikan potensi terbaik, dan 
seterusnya.

•

•
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Membagi tanggung jawab pada anak untuk bersama-sama 
menyelesaikan masalah dan bersama-sama berkembang 

Ini menjadi kelanjutan dari butir sebelumnya. Mengembangkan 
harapan dan mengomunikasikannya pada anak, tetapi lebih spesifik 
lagi, harapan-harapannya adalah terkait dengan tanggungjawab anak. 
Keluarga, sekolah dan masyarakat mampu memberikan lingkungan 
yang membuat anak bertanggung jawab dan mandiri. Lingkungan yang 
memberikan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi dalam mencari 
solusi permasalahan keluarga mendorong bertumbuhnya tanggung 
jawab dan kemandirian.

Penutup 

Faktor lain yang penting yang mempengaruhi resiliensi adalah 
faktor spiritual, khususnya pada masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat yang religius. Spiritualitas diartikan secara luas di sini, 
sebagai penghayatan bahwa ada kekuatan jauh lebih besar daripada 
kekuatan manusia itu sendiri, yang memberi arahan positif dalam 
hidup. Umumnya masyarakat Indonesia masih bersyukur dengan apa 
yang mereka punya walaupun telah mengalami peristiwa traumatis. 
“walau rumah sudah hancur, untungnya masih hidup”. Ungkapan 
“untungnya...” sering terdengar dari masyarakat Indonesia walaupun 
mengalami masa sulit. Mayoritas anggota masyarakat juga yakin 
setiap musibah yang menimpa mereka memiliki kandungan hikmahnya. 
Kutipan diawal tulisan memberikan gambaran mengenai faktor spiritual 
dalam meningkatkan daya lentur anak melewati bencana. 

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa anak adalah 
kelompok usia yang rentan sekaligus juga memiliki kelenturan dalam 
menghadapi peristiwa traumatis. Melihat anak rentan sekaligus lentur 
membantu kita melihat anak dengan lebih komprehensif. Memahami 
kerentanan anak membuat kita sensitif terhadap kebutuhan anak yang 
unik karena faktor perkembangannya. Di sisi lain melihat anak sebagai 
entitas yang berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengatasi kesulitan 
mereka pasca peristiwa traumatis. Mereka bukanlah sandera dari 

•
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peristiwa yang menimpa mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk 
melewati masa sulit, bangkit dan menjadi lebih baik. Dengan begitu 
pendamping dapat menentukan strategi yang tepat untuk membantu 
mereka menjadi lebih berdaya.
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Saya masih bisa memutar kembali peristiwa itu di benak 
saya. Suasana sepi mencekam di gang rumah saya. Tidak ada 
celoteh anak-anak yang biasa bermain di dekat rumah. Tidak 
ada suara langkah kaki tetangga yang biasa melewati depan 
rumah saya. Semua bersembunyi di dalam rumah masing-
masing. Rasa takut mencekam saya, mendengar apa yang 
terjadi di luar sana. Berita demi berita yang kami dengar entah 
dari televisi atau radio atau teman yang menelepon semakin 
menambah kecemasan kami. Glodok terbakar, toko-toko 
orang Cina dijarah, dan yang semakin menggelisahkan saya: 
gadis-gadis Cina diperkosa. Saya masih bisa mendengar nafas 
berat ayah saya saat beliau mencoba untuk menenangkan 
kami, istri dan anak-anaknya. Raut wajah pucat ibu saya yang 
tampak jelas meski begitu putih bening kulitnya. Saya hanya 
diam, sebuah kesadaran menyentak saya saat itu: saya orang 
Cina.

Kami baru pindah ke perkampungan Cina di belakang 
Glodok dua tahun sebelum peristiwa berdarah Mei 1998 
terjadi. Sebelumnya keluarga kami hidup berbaur di sebuah 
perkampungan yang masyarakatnya terdiri dari berbagai 
suku. Tidak ada yang mengingatkan kami tentang ke-cina-
an kami. Sejak kecil saya bersahabat dengan teman-teman 
yang bukan Cina, demikian pula ayah dan ibu saya. Meski 
saya mengetahui bahwa saya berdarah Cina namun tidak 
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pernah hal itu dipersoalkan. Akibatnya, identitas sebagai 
orang Cina, tidak saya rasakan menjadi bagian dari diri 
saya, dan tidak pernah menjadi suatu pembeda yang 
membangkitkan ketidaknyamanan. Sampai hari itu, sebuah 
peristiwa membawa pemahaman baru yang menggelisahkan 
saya. Identitas diri yang telah terbentuk tiba-tiba goyah. Hari 
itu untuk pertama kalinya saya punya kesadaran penuh: saya 
adalah gadis keturunan Cina. Sebuah identitas yang tidak 
hanya membuat saya merasa berbeda, merasa tidak nyaman, 
tapi juga membuat keselamatan saya terancam.

Tiba-tiba dalam keheningan yang mencekam itu, ayah saya 
terpikir untuk menuliskan di pintu rumah kami, “Rumah 
ini milik Muslim atau pribumi” seperti disarankan seorang 
sahabatnya. Namun kami berpikir tidak ada gunanya, toh 
kami tinggal di sebuah perkampungan Cina. Lagipula bukan 
keputusan mudah untuk menuliskannya meski dalam kondisi 
mendesak seperti itu. Itu bukan sekedar tulisan tanpa makna, 
tapi menyangkut masalah iman dan identitas, sungguh suatu 
pergumulan yang tidak mudah dalam suasana menekan 
seperti itu. Hari itu, bukan hanya kecemasan akan situasi 
menyeramkan yang melingkupi kami. Melainkan juga konflik 
batin mengenai iman dan identitas kebangsaan kami.

Mungkin kami masih bisa bernafas lega ketika hari-hari 
menegangkan itu berlalu, dan kami tidak menjadi korban. 
Rumah kami yang terletak jauh di dalam pasar tradisional, 
membebaskan kami dari keganasan massa. Namun saya 
harus merelakan kehilangan beberapa teman yang pindah 
ke luar negeri, tepatnya ke negara-negara yang mayoritas 
penduduknya berdarah Cina. Saya harus mendengarkan 
kisah-kisah teman yang keluarganya bangkrut karena toko 
dan atau rumahnya terbakar atau habis dijarah. Tidak sedikit 
pula di antara mereka yang mengalami stres berat, depresi, 
skizofrenia, bunuh diri, atau meninggal karena sakit-sakitan 
akibat stres. Meski tidak ada teman yang menjadi korban 
pemerkosaan, namun saya tahu banyak, bahkan terlalu banyak, 
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gadis keturunan Cina yang mengalaminya. Dampaknya luar 
biasa mengubah hidup mereka dan keluarga, apalagi mereka 
yang sampai mengandung akibat pemerkosaan itu.

Perlahan, saya mulai menjalani hidup seperti biasa. Begitu 
pula dengan teman-teman lainnya. Perlahan mereka mulai 
bangkit, menata hidup ke depan, berusaha untuk tidak lagi 
melihat ke belakang. Namun kami sama-sama tahu, ada luka 
yang sulit sembuh, yang tidak hanya dirasakan oleh mereka 
yang menjadi korban, tapi juga yang tidak menjadi korban. 
Ada identitas yang terkoyak. Saya yang ratusan kali memberi 
hormat kepada bendera merah putih sambil menyanyikan lagu 
Indonesia Raya dalam setiap upacara bendera. Saya yang akan 
menjawab dengan yakin, ”Indonesia”,  jika bertemu dengan 
orang asing yang menanyakan asal negara saya. Saya yang 
marah ketika seseorang mengatakan bahwa negara mereka 
belum mengakui kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. 
Saya yang berbicara dalam bahasa Indonesia sejak mengucap 
kata pertama, dan bahkan tidak pernah dan tidak bisa bicara 
dalam bahasa Cina jenis apapun. Ternyata saya tidak diakui 
seutuhnya sebagai bagian negara ini. Saya diperlakukan 
secara berbeda dalam bentuk yang tidak menyenangkan. 
Saya tidak sama dengan etnis lain di negeri ini. Saya asing 
di tanah air saya sendiri. Saya punya identitas sendiri, yang 
berbeda, yang membuat saya tidak nyaman, yang membuat 
saya sewaktu-waktu terancam bahaya. Sekian tahun berlalu, 
ternyata masih pucat wajah saya, masih gemetar tubuh saya, 
masih cemas hati saya, tiap kali mendengar isu akan ada 
kerusuhan. Mengapa? Karena kini saya paham bahwa saya 
gadis berdarah Cina.
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Pertanyaan Refleksi

Peristiwa seperti apakah yang dalam bayangan atau antisipasi kita 
merupakan peristiwa terburuk dan paling traumatis yang mungkin 
terjadi bagi diri sendiri? Mengapa? Apa kira-kira dampaknya secara 
segera, untuk jangka menengah dan jangka panjang?

Peristiwa traumatis yang melibatkan perbuatan orang/pihak 
lain umumnya lebih berdampak menyakitkan daripada peristiwa 
traumatis akibat peristiwa alam (misalnya bencana alam). 
Mengapa? Dampak apa saja yang mungkin dihayati bila kita 
mengalami peristiwa traumatis akibat tindakan-tindakan orang 
atau kelompok lain?

Bagaimana kita melihat kekerasan dalam rumahtangga dan 
kekerasan seksual yang dilakukan orang dekat? Apakah dampaknya 
berbeda dengan bentuk-bentuk kekerasan lain? Dapat dijelaskan 
lebih lanjut?

Kekerasan Struktural: Seburuk Apa Dampaknya?

Itulah penggalan cerita yang dibagikan Yanti, gadis keturunan 
Tionghoa, kepada salah seorang rekan kami dalam sebuah diskusi 
mengenai dampak kerusuhan Mei 1998. Yanti memang tidak menjadi 
korban langsung dalam kerusuhan itu. Namun mungkin kegalauan Yanti 
tentang identitasnya dan kecemasannya sewaktu-waktu kembali terjadi 
kerusuhan, dapat mewakili saudara-saudara kita lainnya yang beretnis 
Tionghoa. Yanti bukanlah satu-satunya gadis Tionghoa yang lebih 
mengenal budaya Indonesia ketimbang Tionghoa. Ia bahkan meyakini 
dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Namun kerusuhan Mei 
telah mengoyakkan identitas dirinya ini. Ia sengaja menggunakan kata 
Cina saat bertutur sebagai bentuk perlawanannya karena selama ini 
kata Cina dianggap penghinaan. Ia justru ingin menunjukkan bahwa 
ia dapat menyebut kata Cina tanpa merasa tidak nyaman. Selain itu, 
bukan hanya identitas Yanti yang seperti tercabik-cabik, melainkan 
juga rasa amannya. Mendengar isu kerusuhan saja Yanti sudah panik 
meski sudah satu dekade peristiwa kerusuhan itu berlalu.

•

•

•
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Dapat dibayangkan jika Yanti yang tidak mengalami langsung 
tindakan kejam para perusuh saja dapat setakut itu, dapat se-terluka itu 
perasaannya, apalagi mereka yang harta bendanya dijarah, rumahnya 
dibakar, keluarganya disiksa di depan matanya, dan saudara atau anak 
perempuannya atau bahkan dirinya sendiri menjadi korban kekerasan 
seksual. Salah satunya adalah Nana, seorang mahasiswi yang sedang 
menunggu bus di jembatan Slipi. Ia dipaksa masuk ke mobil oleh 
empat laki-laki. Setelah mengalami pelecehan seksual, salah seorang 
dari mereka memotong payudaranya sebelum akhirnya ia dilempar 
keluar ke jalanan. Nana menjalani operasi payudara dan pemulihan 
trauma di Singapura. Operasi berjalan lancar, namun pemulihannya 
membutuhkan waktu yang panjang, teramat panjang. Selama beberapa 
tahun, ia histeris setiap kali melihat payudaranya. Demikian pula saat 
ia melewati jembatan Slipi. “Baru satu tahun terakhir ini saya berani 
melewati jembatan Slipi”, tuturnya, “...sebelumnya saya selalu berteriak 
histeris jika melewati daerah itu, sehingga papa dan mama harus terus 
mengambil jalan lain yang memutar...”

Warga Tionghoa bukanlah satu-satunya kelompok etnis yang 
mengalami perlakuan kejam di negara ini. Sudah bukan rahasia 
lagi masyarakat di wilayah tertentu di negara kita ini mendapatkan 
perlakuan semena-mena. Papua misalnya, begitu berlimpah ruah 
kekayaan alam negeri ini, namun sedikitpun penduduk aslinya tidak 
dapat menikmatinya. Tanah mereka dieksploitasi begitu pula tenaga 
mereka. Budaya mereka diperjualbelikan dengan harga mahal kepada 
orang asing. Namun kesejahteraan mereka tidak menjadi perhatian dari 
pemerintah. Mereka tetap miskin dan tidak mendapatkan pendidikan 
yang layak. Tidak heran jika impian mereka adalah merdeka. Perasaan 
mereka sama teririsnya dengan mereka yang beretnis Tionghoa 
meski dengan dinamika yang berbeda. Mereka bahkan tidak ingin 
mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari negara kesatuan 
Republik Indonesia. Impian mereka adalah merdeka agar tidak lagi 
menyandang gelar sebagai bangsa Indonesia. 
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Kekerasan yang dialami masyarakat Tionghoa dan Papua 
hanyalah dua di antara sejumlah bentuk kekerasan yang dinamakan 
Galtung (1969) sebagai kekerasan struktural. Galtung mendefinisikan 
kekerasan struktural sebagai kekerasan yang dilakukan suatu rezim 
dengan cara-cara yang sistematik. Rezim di sini menunjukkan 
kelompok struktural tertentu yang memiliki kekuasaan lebih besar 
untuk melakukan kekerasan terhadap korbannya. Seseorang dapat 
menjadi korban kekerasan struktural bukan karena aspek pribadinya 
melainkan aspek sosialnya. Maksudnya ia menjadi korban karena ia 
adalah bagian dari kelompok tertentu yang posisinya tidak berdaya 
dalam sistem sosial. Selain kerusuhan Mei 1998 dan eksploitasi rakyat 
Papua, sejumlah kekerasan struktural lainnya telah terjadi di negara 
ini. Penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili, pembantaian yang 
terjadi pada tahun 1965/1966, penahanan politik di kamp Pulau Buru, 
kasus Timor Timur, kasus Aceh, Petrus (Penembakan Misterius), kasus 
Tanjung Priok, peristiwa 27 Juli 1996, konflik Ambon dan Lease, Poso, 
Halmahera, pembakaran gereja-gereja di Situbondo, tragedi Semanggi 
dan Trisakti, dan kasus lumpur Lapindo, dapat digolongkan sebagai 
kekerasan struktural. Belum termasuk penggusuran rumah warga tanpa 
ganti rugi yang memadai dan dilakukan dengan tindak pemaksaan. 

Kekerasan struktural jelas menimbulkan dampak traumatis bagi 
korban yang mengalaminya. Kisah Yanti dan Nana menggambarkan 
sebagian dampak itu. Jika dilihat lebih mendalam, kekerasan ini 
memiliki kekhasan sendiri. Pertama, kekerasan struktural bersifat 
masif dalam arti menimbulkan banyak korban dalam sekali kejadian. 
Hal ini dapat berdampak pada identitas korban, khususnya dalam aspek 
identitas sosial mereka karena tergabung dalam kelompok sosial yang 
sama. Kedua, adanya masalah berlipat ganda yang mereka alami meski 
peristiwanya sudah berlalu sekian lama. Anita Kristiana, staf Yayasan 
Pulih yang secara khusus mendampingi korban kekerasan struktural 
juga mendapati hal ini dalam pengalamannya di lapangan. Korban tidak 
hanya menghadapi dampak yang terkait langsung dengan pengalaman 
kekerasan yang dialaminya seperti ketakutan hebat yang Nana rasakan 
tiap kali melewati tempat di mana ia mengalami peristiwa buruk itu. 
(Secara khusus kami akan membahas mengenai dampak-dampak ini 
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pada bagian selanjutnya dari tulisan ini). Banyak dampak lanjutan 
yang masih harus dihadapi korban. Korban kerusuhan Mei misalnya, 
masih harus menghadapi anggota keluarganya yang tertekan karena 
harta bendanya habis dijarah, mengalami cacat fisik akibat tindak 
kekerasan yang diterima, melahirkan anak akibat pemerkosaan, dsb.

Demikian pula dengan korban Tragedi ’65/’66 yang masih harus 
mengalami berbagai diskriminasi dalam hak mereka sebagai warga 
negara. Mereka tidak mendapat hak pilih, tidak boleh dipilih, mendapat 
cap eks-tapol di KTP-nya, tidak boleh menjadi pegawai negeri 
termasuk bergabung dalam ketentaraan, tidak boleh bepergian ke luar 
negeri, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa kelompok dari mereka 
yang diasingkan di beberapa desa terpencil. Akses mereka ke desa 
terdekat pun sangat sukar karena jauh dan medannya sulit. Mereka 
sangat sedikit bahkan tidak memiliki akses untuk meningkatkan taraf 
ekonomi. Kehidupan mereka dijalani dengan bergantung pada alam. 
Sekilas nampaknya mereka hidup sejahtera karena tidak terganggu 
oleh dunia luar, namun sebenarnya mereka sangat menderita. Ada 
pengawasan ketat terhadap mereka. Di salah satu desa, seorang kepala 
desa menghilang karena dituduh menjadi pemimpin gerakan berbahaya. 
Selain itu, mereka yang identitasnya terkait dengan eks-tapol di desa 
terpencil tersebut dipersulit untuk menikah. Hal ini dikemukakan oleh 
seorang pendamping lapangan dalam wawancara yang dilakukan oleh 
Yayasan Pulih (2008). Hidup dalam larangan dan pengawasan yang 
begitu ketat tentu saja mengancam kesejahteraan penyintas dalam hal 
psikologis, dan juga kebebasan mereka dalam berkehidupan sosial. 

Sementara itu para korban Tragedi 65/’66 juga masih harus 
menghadapi persoalan dalam keluarganya. Simak kisah Kartono, seorang 
kakek berusia 75 tahun yang mendapat label seumur hidup sebagai 
anggota PKI. Ia tidak mendapatkan pekerjaan tetap sejak label itu 
diterimanya. Ia hanya berjualan bakso, itupun dilakukannya di tempat 
yang jauh dari tempat tinggalnya karena tetangganya tidak ada yang 
mau membelinya. Persoalan ekonomi memang menjadi persoalan besar 
bagi korban tragedi ‘65/’66 karena berbagai akses mereka dibatasi 
termasuk dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Selama 45 tahun dalam 
hidupnya, Kartono kerap menerima caci maki dari sebagian anaknya. 
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Mereka tidak dapat bersekolah dan mereka hidup pas-pasan. Ditambah 
lagi belum ada satupun dari 5 anaknya yang menikah karena keluarga 
calon pasangan tidak mau menerima mereka yang berayahkan seorang 
anggota PKI. 

Lengkaplah ketidakadilan yang didapatkan Kartono. Pertama, 
ia mengalami kekerasan akibat ideologi politik yang berbeda dan 
dianggap berseberangan. Kedua, berpuluh-puluh tahun setelah 
kekerasan pun ia masih mengalami diskriminasi, bahkan diskriminasi 
terjadi tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga kepada keluarganya. 
Terlebih lagi, hubungannya dengan keluarga pun terganggu akibat 
diskriminasi tersebut, yang merupakan akibat tidak langsung dari 
kekerasan struktural yang dialaminya berpuluh-puluh tahun yang lalu. 
Seperti yang dituturkan Kristiana, “Kecewa dan rasa marah memenuhi 
kehidupan korban dan keluarga, tetapi mungkin mereka kekurangan 
ruang untuk menumpahkan dan memproses perasaan-perasaan negatif 
tersebut. Akibatnya, pelampiasan hanya dilakukan seputar orang 
terdekat, yaitu keluarga itu sendiri. Hal ini akhirnya memperburuk 
hubungan di antara anggota keluarga, yang harusnya dapat menjadi 
sumber dukungan dan kekuatan.” 

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Dampak Peristiwa 
Traumatis 

Bukan hanya kekerasan struktural yang dapat berdampak traumatis. 
Banyak peristiwa tidak menyenangkan yang sangat mungkin harus 
dihadapi seseorang pada suatu waktu dalam hidupnya. Bencana alam, 
kecelakaan, kekerasan terhadap anak dan pasangan, pemerkosaan, 
pelecehan seksual, ataupun penganiayaan dari orang yang tidak dikenal, 
dan perang adalah beberapa peristiwa buruk yang mungkin terjadi. 
Briere & Scott (2006) tidak sekedar menyebutnya sebagai peristiwa 
buruk melainkan trauma. Disebut trauma karena peristiwa-peristiwa 
itu berdampak buruk terhadap integritas seseorang dan bahkan dapat 
menimbulkan kematian, serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari 
peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat hilang dalam satu dua hari. 
Seperti yang dapat dilihat pada korban kekerasan struktural di atas, 
dampaknya dapat dialami sampai berpuluh tahun kemudian. 
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Karakteristik peristiwa

Memang tidak semua trauma memakan waktu begitu lama untuk 
dipulihkan. Karakteristik peristiwa yang terjadi dapat menentukan 
seberapa berat dampaknya pada korban. Kekerasan struktural yang 
begitu masif seperti kerusuhan Mei 1998 dan tragedi ‘65/’66 seperti 
digambarkan di atas, berpotensi menimbulkan luka-luka psikis yang 
sulit disembuhkan. Apalagi dampak lanjutannya begitu panjang dan 
tidak terputus antar generasi seperti pada tragedi ‘65/’66. Tetapi 
bukan hanya yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat berdampak 
serius. Menurut Briere dan Scott (2006), dampak suatu kejadian 
traumatis juga lebih parah bila kejadian itu: (a) dilakukan oleh orang 
yang memiliki hubungan darah dengan korban atau ikatan perkawinan 
(Briere dan Scott, 2000); (b) melibatkan luka-luka fisik dan ancaman 
terhadap nyawa korban atau orang terdekatnya, (Briere & Scott, 2006); 
(c) ada pemaksaan hubungan seksual (Briere & Scott, 2006); dan (d) 
mengandung nuansa prasangka dan diskriminasi yang kental yang 
akan menimbulkan dinamika respons tersendiri pada korban (Staub & 
Pearlman, 2005). 

Peristiwa sama dapat berdampak berbeda pada korban berbeda

Dalam pandangan Matlin (2008), sangat mungkin pula peristiwa 
yang sama dapat menimbulkan dampak berbeda pada korban yang 
berbeda. Atau meskipun dampaknya sama, dinamikanya berbeda pada 
korban yang berbeda. Hal ini didukung oleh Koenen et al (dalam 
Briere & Scott, 2006) yang menemukan bahwa dampak akan cenderung 
menetap dan bahkan menghasilkan gangguan lain pada tahap 
perkembangan selanjutnya bila korban masih kanak-kanak. Ditinjau 
dari jenis kelamin, perempuan lebih rentan untuk mengalami kekerasan 
dan reviktimisasi sehingga dampak psikis yang dialami cenderung lebih 
berat (Leskin & Skeikh, 2002). Korban dengan status sosial ekonomi 
yang rendah juga cenderung lebih sulit untuk pulih karena masih harus 
berurusan dengan kondisi finansial yang buruk. Termasuk dalam hal 
ini adalah korban yang kehilangan rumah dan properti lainnya dalam 
bencana atau tragedi lainnya (Rosenman, 2002). Sedangkan Basuuk, 
Dawson, Perloff, & Weinreb (2001) menemukan bahwa adanya sejarah 

•
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psikopatologi pada keluarga turut memperburuk kondisi psikis korban 
pascaperistiwa traumatis.

Respons orang terdekat dan masyarakat

Faktor ketiga adalah sikap dan respons orang-orang terdekat dan 
masyarakat. Menurut Berthold (2000), faktor ini merupakan faktor 
terpenting melebihi karakteristik peristiwa dan korban. Briere & 
Scott (2006) juga berpendapat bahwa faktor ini menentukan proses 
pemulihan pada korban. Sayangnya karena berbagai faktor, teman atau 
keluarga sering kali tidak menampilkan respons yang tepat terhadap 
korban (West & Wandrei, 2002).  Lagi-lagi contoh kasus Kartono di atas 
menunjukkan bagaimana sikap negatif yang ditujukan keluarga dan 
masyarakat terhadapnya semakin membuatnya tertekan. Sebaliknya, 
Carlson, McNutt, Choi, dan Rose (2002) menemukan bahwa sikap 
keluarga yang mendukung sejak awal terjadinya peristiwa traumatis 
dapat mencegah terbentuknya depresi dan kecemasan pada korban. 

Menurut Briere & Elliot (2006), sikap keluarga dan masyarakat 
yang negatif dapat disebabkan kurangnya pemahaman mengenai 
dampak peristiwa traumatis yang mungkin terjadi pada korban. Namun 
dalam Tragedi ‘65/’66 tampaknya persoalannya lebih disebabkan 
diskriminasi turun temurun yang juga diterima anggota keluarga dari 
pemerintah dan masyarakat. Demikian pula dalam kasus kekerasan 
struktural lainnya seperti tragedi Trisakti, Semanggi, kerusuhan Mei 
1998, dan kasus-kasus lain seperti bencana alam di mana seisi keluarga 
berduka karena sama-sama mengalami langsung persoalan yang relatif 
sama. Pada kondisi seperti ini menjadi sulit bagi anggota keluarga 
memberikan dukungan karena masing-masing juga bergumul dengan 
luka-luka emosionalnya. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Seperti tadi diungkapkan Matlin bahwa peristiwa-peristiwa 
traumatis tertentu memang memiliki karakteristik tersendiri. Selain 
kekerasan struktural, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga 
memiliki kekhasan tersendiri yang sedikit banyak dapat menimbulkan 
dampak psikis yang khas pula pada korban. Kekerasan dalam rumah 
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tangga sebenarnya dapat menimpa siapa saja yang tinggal bersama 
dalam rumah tangga tersebut. Namun sebagaimana kekerasan selalu 
melibatkan unsur kekuasaan, dengan pihak yang berada pada posisi 
lebih lemah akan menjadi korban, maka yang rentan mengalami 
KDRT adalah anak, istri/pasangan, dan pekerja rumah tangga (PRT). 
Tanpa bermaksud mengecilkan dampak kekerasan terhadap PRT, dalam 
kesempatan ini secara khusus kami akan memfokuskan pada kekerasan 
terhadap anak dan istri/pasangan. 

Ada empat hal dalam KDRT, khususnya yang dialami oleh anak 
dan istri, yang membedakannya dari kekerasan lain. Pertama, pelaku 
merupakan orang yang dipercayai dan dikenal baik oleh korban. Bahkan 
dalam kasus kekerasan terhadap anak, pelakunya adalah pihak yang 
seharusnya melindungi, merawat, dan mengupayakan kepentingan 
terbaik anak (Freyd et al, 2005). Kedua, korban biasanya juga terpapar 
pada kekerasan dalam durasi yang cenderung terjadi dalam waktu lama 
(Cavanagh, 2003). Hal ini disebabkan sifat hubungan yang mengikat 
antara pelaku dengan korban sehingga tidak dapat dengan mudah 
dipisahkan seperti orang tua-anak atau suami-istri. Ada norma-norma 
yang mengatur hubungan ini sehingga tidak akan mudah diceraikan. 
Ketiga, KDRT terjadi dalam frekuensi yang relatif tinggi bahkan 
cenderung rutin (Piispa, 2002). Keempat, pelaku mempunyai kekuasaan 
(power) terhadap korban sehingga korban tidak berdaya melawan dan 
tidak dapat melepaskan diri dari pelaku kekerasan (Yodanis, 2004).

Empat hal di atas memunculkan tiga dampak yang secara umum 
dialami oleh korban KDRT. Pertama, korban akan merasa dikhianati 
oleh orang yang dicintai dan hormati. Akibatnya, korban akan sulit 
mengembangkan kepercayaan kepada orang lain (Herman, 1992). 
Sebagian menarik diri dari lingkungannya dan enggan menjalin relasi 
dengan orang lain. Sebagian lagi tetap berelasi dengan orang lain namun 
ketika relasi itu menuntut ikatan, mereka tidak sanggup memenuhinya 
(Draucker, 2000). Kedua, ketidakberdayaan. Terus menerus terpapar 
pada kekerasan tanpa mereka mampu menghentikannya akan membuat 
korban merasa kehilangan kekuasaan atas hidup mereka sendiri. Korban 
bahkan hampir tidak dapat mengambil keputusan untuk hal-hal kecil 
karena dikuasai oleh rasa takut. Mereka takut tindakannya tidak tepat 
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bahkan khawatir jika mengucapkan kata-kata yang salah yang dapat 
menimbulkan kemarahan pelaku. Ketiga, stigmatisasi, yang mengacu 
kepada proses menginternalisasikan konotasi-konotasi negatif seperti 
buruk, perasaan bersalah, dan rasa malu, ke dalam citra diri korban 
(Finkelhorn & Browne, 1985). Akibatnya korban akan merasa bahwa 
dirinya pantas menerima perlakuan kasar. Mereka akan menganggap 
dirinya buruk sebagaimana yang dikomunikasikan pelaku melalui tindak 
kekerasan mereka baik secara fisik maupun verbal. Dengan perkataan 
lain, korban akan merasa dirinya rendah dan tidak berharga. Perasaan 
seperti ini memang tidak hanya dialami korban KDRT seperti yang 
akan dibahas dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini. Namun tanpa 
bermaksud mengurangi nilai dampak yang dialami korban lainnya, 
intensitas dampak KDRT pada harga diri korban cenderung lebih kuat 
dan menetap. 

Selain tiga dampak umum di atas, kekerasan terhadap istri juga 
memiliki dinamikanya tersendiri. Demikian pula dengan kekerasan 
terhadap anak, khususnya dalam hal kekerasan seksual. Berikut ini 
sedikit ulasan mengenai keduanya. 

Kekerasan terhadap istri: Antara cinta, harapan, norma, dan 
teror

Banyak orang tidak memahami mengapa korban KDRT masih 
mau tinggal dengan pasangannya. Tidak sedikit di antara mereka 
yang melabel korban bodoh dan bahkan masokis (West & Wandrei, 
2002). Padahal korban tidak menginginkan kekerasan itu. Tiap kali 
mendapatkan kekerasan, tiap kali pula mereka berharap untuk tidak 
mengalaminya (Hydén, 1995). Menurut Hydén, korban mencoba untuk 
pergi sesaat dengan bermain dalam pikirannya andaikan mereka 
tidak berada di sana dan tidak harus menerima perlakuan itu. Hydén 
menamakannya sebagai pelepasan diri secara kognitif. Cavanagh 
(2003) juga menemukan korban tidak bersifat pasif seperti pemikiran 
orang-orang dengan hanya menerima kekerasan. Sebagian besar 
korban melakukan perlawanan ataupun usaha menyelamatkan diri dari 
kekerasan yang sedang terjadi. 
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Namun meninggalkan pelaku tidak semudah yang dibayangkan 
orang yang tidak pernah berada dalam situasi kekerasan. Meninggalkan 
pelaku bukanlah sebuah keputusan mudah karena ada banyak faktor 
yang mengikat korban. Bagaimanapun hampir semua korban menikah 
atas dasar cinta dan harapan bahwa perkawinan mereka akan langgeng. 
Sebagian pelaku pandai mempertahankan cinta dan harapan ini dengan 
meminta maaf dan menunjukkan penyesalan setelah melakukan 
kekerasan. Selain itu, hubungan antara korban dan pelaku bukanlah 
hubungan yang dapat dengan mudah dipisahkan. Ada norma-norma 
yang mengikat perempuan untuk tidak melepaskan diri dari pelaku. 
Ajaran agama yang tidak membolehkan perceraian, stereotipe negatif 
mengenai janda, masa depan anak-anak, adalah sebagian dari aspek-
aspek struktural yang membuat perempuan korban mencoba untuk 
bertahan (Lianawati, 2009). 

Bukan hanya perpaduan cinta, harapan, dan norma yang 
menghambat korban untuk tidak meninggalkan pelaku. Namun rasa 
takut terhadap pelaku juga mendorong korban untuk bertahan. 
Kekerasan yang dilakukan pelaku umumnya menimbulkan atmosfer 
penuh teror dan intimidasi (Buel, 2003). Korban meyakini bahwa pelaku 
dapat melakukan apapun yang dapat membahayakan keselamatannya. 
Apalagi pada korban yang pernah mencoba melepaskan diri namun 
upayanya diketahui pelaku sehingga pelaku meningkatkan intensitas 
dan frekuensi kekerasannya. Rasa takut ini sedikit banyak membuat 
perempuan memilih untuk bertahan dalam perkawinannya (Anderson 
& Saunders, 2003). 

Kekerasan Seksual pada Anak: Seksualisasi traumatis

Bagley dan King (2004) mengatakan bahwa kelompok feminis 
menganggap kekerasan seksual terhadap anak khususnya anak 
perempuan merupakan cara yang paling kejam yang dilakukan laki-laki 
untuk menunjukkan kekuasaannya. Karena anak-anak tidak berdaya 
untuk melakukan perlawanan tidak hanya secara fisik namun juga psikis. 
Anak, dalam keterbatasannya, tidak dapat memahami sepenuhnya apa 
yang terjadi pada diri mereka ketika pelaku menyentuh tubuhnya. 
Dalam ketidakmengertian, mereka harus mengalami pelaku melakukan 
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sesuatu terhadap tubuh mereka. Sementara itu perasaan mereka juga 
bercampur aduk. Di satu sisi mereka merasa tidak nyaman dan merasa 
bahwa tidak sepatutnya pelaku bertindak demikian. Sebagaimana 
yang dikatakan Woolf (dikutip oleh Bagley dan King) bahwa perasaan 
mengenai anggota tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh adalah 
perasaan yang instingtif sifatnya. Mereka ingin pelaku menghentikan 
perbuatannya, namun tidak dapat berkata-kata dalam kebingungan 
mereka untuk mencoba mencerna apa yang tengah terjadi. Di sisi lain, 
dalam kekerasan seksual yang dilakukan secara eksploitatif-manipulatif 
tetapi tidak bernuansa brutal, mungkin ada kenikmatan yang juga 
dirasakan korban pada wilayah tubuh tertentu yang disentuh. Meski 
sebenarnya perasaan semacam ini wajar mengingat manusia memiliki 
zona erotis yang sudah berkembang sejak bayi sekalipun (Freud, 
dalam Feist & Feist, 2006), namun dalam kasus kekerasan seksual, 
ambivalensi berbagai perasaan ini akan menambah kebingungan pada 
diri korban. 

Kejadian yang sama akan terus berulang mungkin tanpa anak 
berani mengatakannya bahkan kepada orang-orang terdekat, seperti 
pada ibu atau saudara kandung mereka. Anak akan dengan mudah 
dipaksa untuk diam, melalui perpaduan antara rasa bersalah, malu, 
dan ancaman pelaku dari cara yang halus sampai kasar. Demikian 
bertahun-tahun kekerasan seksual menjadi rahasia antara korban dan 
pelaku. Anak akan menjadi begitu tertekan karena menyimpan teror dan 
kebingungan-kebingungan ini sendirian. Lebih lanjut kebingungan-
kebingungan ini akan memengaruhi pemaknaan mereka akan tubuhnya 
sendiri dan bahkan mengenai seksualitas secara keseluruhan. Secara 
khusus, Finkelhor dan Browne (dalam Bagley & King, 2004) menyebut 
dampak ini sebagai seksualisasi traumatis (traumatic sexualization). 
Mereka  mendefinisikannya sebagai proses pembentukan seksualitas 
anak, termasuk sikap dan perasaan seksualnya, dalam cara-cara yang 
tidak tepat dan bahkan disfungsional sebagai akibat dari kekerasan 
seksual yang dialaminya. 

Anak kemudian menghayati stres traumatik yang intens sehingga 
bereaksi dengan cara yang tidak tepat entah dengan menghindari 
seks, atau sebaliknya mengembangkan sikap berlebihan terhadap 
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seks dengan kehidupan seksual yang sangat kacau. Pada anak yang 
menghindari seks, umumnya mereka menutup diri dan tidak dapat 
menjalin relasi intim. Seandainya mereka menikah, mereka tidak dapat 
menikmati hubungan seksual dan umumnya mengalami disfungsi 
seksual. Sedangkan mereka yang mengembangkan sikap berlebihan 
terhadap seks, akan tampil menggoda secara seksual. Mereka juga 
terlibat dalam kehidupan seks bebas karena terus berupaya mencari 
pemenuhan kebutuhan akan seks. Mereka juga meyakini bahwa semua 
laki-laki terobsesi pada seks dan karena itu tidak akan menolak bila 
mereka menawarkan diri untuk berhubungan seks. Armstrong (dalam 
Bagley dan King) bahkan menemukan tidak sedikit korban kekerasan 
seksual pada masa kanak-kanak yang dengan sengaja memilih untuk 
menjadi pekerja seks komersial saat ia dewasa. Namun perlu diingat 
bahwa baik menghindari seks maupun sebaliknya berlebihan akan 
seks, tidak ada yang lebih baik atau buruk di antara kedua dampak ini. 
Keduanya menggambarkan kegagalan untuk mengembangkan hubungan 
seksual yang normal sekaligus menunjukkan betapa merusaknya dampak 
kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. 

Beragam Dampak: Dari Rendah Diri Hingga Rasa Benci; Dari 
Personal Hingga Familial 

Jika tadi kita bicara dampak-dampak yang khas dari peristiwa 
tertentu, pada bagian ini kami akan memaparkan dampak-dampak 
yang umum terjadi pada hampir semua peristiwa traumatis meski 
dinamikanya dapat berbeda-beda. 

Diri yang rendah dan tak berharga

Menilai diri rendah dan tak berharga termasuk dampak yang 
umum dijumpai pada korban terlepas dari apapun peristiwa traumatis 
yang dialaminya. Pada sebagian peristiwa, dampak ini muncul sebagai 
dampak lanjutan. Contohnya korban yang kehilangan anggota tubuh 
akibat kecelakaan atau bencana alam akan sangat mungkin merasa 
rendah diri. Bayangkan jika kita tiba-tiba tidak lagi dapat berjalan, 
melihat, atau mendengar. Atau wajah dan anggota tubuh lainnya 
terkena luka bakar yang dapat terlihat jelas oleh orang lain. Tentu 
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akan membutuhkan waktu untuk dapat kembali menghargai diri seperti 
sebelum peristiwa buruk itu terjadi. Demikian pula dengan korban 
pemerkosaan khususnya dalam masyarakat yang masih memandang 
keperawanan perempuan sebagai sesuatu yang berharga. Namun 
keperawanan ini bukan milik perempuan, melainkan milik laki-laki, 
milik masyarakat. Oleh karenanya ketika perempuan tidak lagi perawan, 
perempuan merasa tidak dapat menjaga milik masyarakat. Perempuan 
merasa kehilangan sesuatu yang akan membuatnya dilabel negatif 
oleh masyarakat, dan demikian adanya. Akibatnya pemerkosaan dapat 
merampas harga diri seseorang (Darvez-Bornoz, Berger, Degiovanni, 
Gaillard, & Lépine, 1998; Amaral, Vianna, Fernanda, Bomfim, & Chicone, 
2006). 

Menyalahkan diri 

Berdasarkan hasil penelitian Bulman (dalam Fulero & Wrightsman, 
2009), menyalahkan diri sendiri adalah respons terbanyak kedua pada 
korban pemerkosaan, dengan rasa takut menempati urutan pertama. 
Salah satu pernyataan yang sering diucapkan korban adalah,”Saya 
yang salah. Saya seharusnya tidak mengambil jalan itu. Kalau saja 
saya melewati jalan yang biasa saya lewati, saya tidak akan mengalami 
ini.” Demikian pula dengan korban KDRT yang meyakini bahwa ia yang 
bersalah. Seperti yang ditanyakan seorang korban, ”Apa saya yang 
salah ya Mbak? Apa saya yang kurang sabar menghadapinya? Dia bilang 
dia bisa baik ke perempuan lain, tapi kalau sama saya engga bisa, 
berarti emang ada yang salah sama saya ya Mbak?”  

Menyalahkan diri juga menjadi respons yang banyak tampil pada 
korban dari kejadian-kejadian traumatis lain, dan juga dihayati oleh 
keluarga korban. “Seandainya saya melarang anak saya untuk tidak 
pergi malam itu, ia tidak akan mengalami kejadian naas ini.” Kadang 
menyalahkan diri bercampur dengan rasa penyesalan khususnya pada 
anggota keluarga yang memiliki masalah-masalah yang belum selesai 
(unfinished business) dengan korban yang meninggal dunia. Dalam 
pendampingan yang kami lakukan misalnya seorang ibu dari anak yang 
meninggal dunia dalam Tragedi Trisakti/Semanggi menyesali kepergian 
korban karena ia merasa belum melakukan yang terbaik untuk anaknya. 
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Ada pula yang menyesali kepergian korban karena masih adanya 
persoalan di antara mereka yang belum diselesaikan. Penyesalan 
semacam ini kadang bertahan lama dan bahkan dapat berlanjut menjadi 
depresi jika mereka tidak dibantu untuk mengatasinya. 

Depresi 

Depresi merupakan gangguan yang banyak dialami korban 
khususnya pada saat peristiwa traumatis baru berlalu. Dalam 
Diagnostical and Statistical Manual (DSM) IV Text Revision (TR) (2000) 
disebutkan beberapa gejalanya. Korban mengalami suasana hati 
depresi hampir sepanjang waktu setiap harinya dan hilang minat atau 
kegembiraan dalam hampir setiap aktivitas. Mereka juga sering merasa 
lelah atau hilang energi. Sebagian korban mengalami penurunan selera 
makan, namun sebaliknya ada pula yang mengalami peningkatan secara 
signifikan. Ada yang sulit tidur namun ada pula yang tidur lebih banyak 
dari biasanya. Mereka mengalami retardasi psikomotorik seperti suara 
mereka menjadi sangat pelan atau terbata-bata dan tidak sanggup 
berjalan karena kondisi yang lemah baik fisik ataupun emosional. 
Sebagian bahkan mengalami penurunan kemampuan berpikir atau 
berkonsentrasi, dan ketidakmampuan mengambil keputusan. 

Korban juga merasa diri tidak berguna atau merasa bersalah secara 
berlebihan hampir setiap hari. Gejala ini sering kali berlangsung lebih 
lama daripada gejala lainnya dan memiliki dinamikanya sendiri yang 
akan kami jelaskan setelah pembahasan depresi ini. Tidak sedikit 
korban yang berpikir mengenai kematian dan bahkan sudah memiliki 
ide bunuh diri dengan atau tanpa adanya rencana spesifik mengenai 
caranya. Ide bunuh diri ini bukannya tidak mungkin dilaksanakan. Stark 
& Flitcraft (dalam Krane, 1996) menemukan 50% penyebab kematian 
pada korban KDRT adalah bunuh diri akibat depresi. 

Gangguan stres pascatrauma (Post Traumatic Stress Disorder/
PTSD) 

Peristiwa traumatis umumnya berpotensi menimbulkan stres. 
Dalam tingkat yang lebih parah, stres ini tampil dalam bentuk gangguan 
stres pascatrauma. Berdasarkan DSM IV TR (2000), gangguan ini 
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tampil dalam beberapa gejala-gejala berikut: (a) mengalami kembali 
peristiwa traumatis, misalnya melalui mimpi buruk atau terbayang 
kembali peristiwa tersebut; (b) menghindari stimulus yang berkaitan 
dengan peristiwa traumatis, tidak dapat berespons, atau berkurangnya 
responsivitas terhadap lingkungan sekitar, yang disebut juga dengan 
psychic numbing; dan (c) meningkatnya ketergugahan, seperti sulit 
tidur atau tidur tidak nyenyak, mudah jengkel atau marah, kesulitan 
berkonsentrasi, dan menampilkan respons keterkejutan. 

Gangguan ini tidak terbatas pada salah satu jenis peristiwa 
traumatis meski awalnya gangguan ini ditemukan pada para prajurit 
perang (Kring, Neale, & Davison, 2008). Cling (dalam Matlin, 2008) 
menemukan banyak korban pemerkosaan yang mengalami gejala-
gejala stres pascatrauma ini. Dalam pendampingan yang kami lakukan 
terhadap korban KDRT dan bencana alam, gejala-gejala ini juga mereka 
tampilkan secara kuat. Respons keterkejutan cenderung bertahan lebih 
lama dibandingkan gejala lainnya. Korban biasanya pucat pasi, berlari, 
atau menampilkan respons keterkejutan lainnya bila mendengar atau 
melihat kehadiran stimulus yang mirip atau yang ada hubungannya 
dengan peristiwa traumatis. Misalnya korban gempa bumi yang 
langsung meringkuk di bawah meja ketika merasakan ada getaran 
meski getaran itu muncul dari truk yang melintas di depan rumahnya. 
Atau anak berusia 3 tahun yang berteriak-teriak ketika melihat garpu 
yang pernah digunakan pelaku saat melakukan kekerasan seksual 
terhadapnya. Apa yang dialami Nana pada tahun-tahun pertama 
pascakerusuhan Mei 2008, yakni berteriak histeris manakala melewati 
jembatan Slipi tempat berlangsungnya peristiwa tragis itu, juga 
termasuk dalam gangguan ini. 

Lebih dari sekedar rasa marah 

“Saya marah, terhina, sakit hati, lebih sakit dari yang bisa 
dipikirkan siapapun. Setiap hari saya terus bertanya mengapa bangsa 
saya tega melakukan ini kepada saya, anak, dan cucu-cucu saya. 
Mengapa tega bangsa ini menghancurkan hidup rakyatnya sendiri? Lebih 
biadab dari kompeni.”  Demikian pernyataan Kartono, seorang kakek 
yang dituduh terlibat PKI 45 tahun silam. Marah mungkin tidak cukup 
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untuk menggambarkan perasaan Kartono atau para korban lainnya. 
Kebencian yang besar juga tidak hanya ditunjukkan oleh mereka yang 
dituduh sebagai PKI atau yang menjadi eks tahanan politik. Sekar 
misalnya,seorang ibu yang anaknya tewas dalam tragedi Semanggi ’99, 
hingga saat tulisan ini dibuat, masih menyimpan amarah atas kematian 
anaknya. “Saya tidak terima rekonsiliasi, mana bisa pelaku dimaafkan!”, 
demikian perkataannya saat seorang staf Yayasan Pulih menemuinya. 
Demikian pula korban yang sekian lama mengalami kekerasan dari 
suami, sebagian di antara mereka sangat membenci pelaku, seperti 
Sisca yang mengatakan, “Kalau saja membunuh itu tidak membuat 
saya masuk penjara, Mbak, saya sudah membunuhnya.” Sutherland 
dan Scherl (dalam Williams, 1987) juga menemukan kemarahan banyak 
ditampilkan korban pemerkosaan. Mereka marah terhadap pemerkosa 
dan dirinya sendiri karena tidak dapat mencegah tindakan tersebut.

Disintegrasi keluarga

Meski disintegrasi keluarga menjadi dampak cukup menonjol 
dalam kekerasan struktural tertentu, hal ini juga dapat terjadi pada 
peristiwa buruk lainnya. Salah satunya adalah dalam kasus pelecehan 
seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Ketika ibu menemukan 
anaknya mengalami pelecehan seksual oleh suaminya sendiri, tidak 
selalu ia membela anaknya. Sebagian ibu malah menuduh anaknya telah 
menggoda ayahnya, terutama bila ayahnya bukan ayah kandungnya. 
Ada pula yang malah mengembangkan kecemburuan terhadap anak. 
Meski ia menceraikan suaminya, hubungannya dengan anak yang 
menjadi korban tidak dapat kembali seperti semula. Anak akhirnya 
mengalami viktimisasi berulang, kali ini dilakukan oleh ibunya sendiri 
yang diharapkan dapat menghibur dan menguatkannya. Ketika seorang 
anak menjadi korban pemerkosaan dari orang yang tidak dikenal, ayah 
dan ibu sangat mungkin untuk saling menyalahkan. Dapat pula terjadi 
ketika orang tua membawa kasusnya secara hukum sedangkan anak 
merasa tidak sanggup mengikuti persidangan. Akibatnya anak merasa 
tidak dipahami dan menjadi marah terhadap orang tuanya. 

Matlin (2008) juga menemukan kehidupan perkawinan yang 
memburuk bahkan berakhir dengan perceraian ketika istri menjadi 
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korban pemerkosaan. Istri yang merasa rendah diri dan bahkan 
jijik dengan dirinya sendiri menjadi sulit untuk berelasi baik secara 
emosional maupun dalam hubungan seksual dengan suami. Sementara 
suami menyalahkan istri, mengembangkan kecemburuan, dan bahkan 
menolak untuk menyentuh istrinya. Akibatnya istri tidak hanya 
menghadapi trauma akibat pemerkosaan tetapi juga persoalan dalam 
rumah tangganya. Ketika anaknya mengetahui hal ini, masalah pun 
dapat menjadi lebih rumit dan kondisi psikis anak pun juga dapat 
terganggu. 

Disintegrasi keluarga juga dapat terjadi pascaperistiwa kebakaran, 
teror bom, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya yang 
merusak properti, menimbulkan luka fisik permanen, atau bahkan 
berdampak pada kematian atau hilangnya anggota keluarga. Peristiwa-
peristiwa ini dapat menimbulkan kekacauan dalam keluarga terutama 
bila masing-masing anggota keluarga sibuk berkutat dengan rasa duka 
masing-masing. Sementara hidup terus berjalan dan membutuhkan 
penanganan segera terhadap berbagai kebutuhan sandang, pangan, 
papan, dsb.  Tidak heran jika konflik akan sulit dihindari dalam situasi 
seperti ini. 

Rantai Kekerasan yang tak Pernah Putus: Dari Korban Menjadi 
Pelaku

Apapun kekerasan yang dialami dapat membentuk korban menjadi 
pelaku di kemudian hari. Bisa jadi ini merupakan dampak kekerasan 
yang paling membahayakan bagi peradaban manusia karena rantai 
kekerasan jadi sangat sulit terhenti. Seorang ibu yang pernah menjadi 
korban kekerasan orang tuanya kini melakukan kekerasan terhadap 
anaknya. Seorang suami yang mendapatkan kekerasan dari ayahnya di 
masa kecil kini melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Istri 
korban kekerasan suami ditemukan menganiaya pekerja rumah tangga 
(PRT). Seorang remaja putri yang dianiaya ibunya kini menganiaya 
temannya sesama remaja putri. Atau bahkan anak kecil yang hidup di 
daerah konflik dengan sangat mudahnya kelak ia memegang senjata 
dan menodongkannya kepada  kelompok lawan yang dulu membunuh 
ayah dan ibunya. Apa gerangan yang terjadi di sini? Mereka yang 
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mengalami kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Setidaknya 
10% anak laki-laki yang mengalami kekerasan dari orang tuanya akan 
melakukan kekerasan kepada istri dan anaknya (Freyd, et al, 2005). 

Kami melihat ada dua proses yang dapat menjelaskan hal ini. 
Pertama, proses pembelajaran sosial (social learning). Korban belajar 
bahwa kekerasan merupakan bentuk penyelesaian masalah. Dengan 
melihat bagaimana ibunya patuh terhadap ayahnya atau dirinya 
sendiri yang jadi gentar terhadap ayahnya, atau bagaimana para 
tentara tampak begitu berkuasa, ia yakin bahwa kekerasan merupakan 
cara efektif untuk mendapatkan yang ia inginkan. Dalam hal ini 
berlaku prinsip vicarious reinforcement  bahwa seseorang melihat dan 
merasakan penguatan (reinforcement ) yang dialami orang lain sebagai 
hasil perbuatan orang tersebut, ia pun menginginkan penguatan yang 
sama juga terjadi pada dirinya (Feist & Feist, 2006). Oleh sebab itulah 
ia melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan orang itu. Ketika 
mereka melihat bahwa istri dan anaknya memberikan penguatan yang 
ia inginkan dengan berperilaku patuh atau tidak berani membantah, 
sesuai dengan prinsip instrumental conditioning, ia semakin termotivasi 
untuk kembali melakukan perbuatan yang sama. 

Kedua, prinsip displacement. Freud memaknai displacement 
sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri seseorang dengan 
menyalurkan kemarahan dan kecemasannya kepada objek lain yang 
biasanya posisinya lebih rendah dari sasaran sebenarnya (Feist & Feist, 
2006). Seorang istri yang marah terhadap suaminya sekaligus takut 
terhadap suami yang posisinya superior dibanding dirinya berdasarkan 
pandangan normatif, memilih untuk melampiaskan kemarahannya 
kepada anak atau PRT yang posisinya jelas berada di bawah suaminya 
dan bahkan di bawah dirinya sendiri. Demikian pula kasus remaja putri 
yang menganiaya temannya karena ia tidak dapat melakukan kekerasan 
balik terhadap orang tuanya atau terhadap remaja putra yang secara 
fisik lebih berotot dibanding dirinya. 
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Penutup

Dampak peristiwa traumatis dapat menjadi begitu kompleks pada 
korban. Seorang korban dapat saja mengalami beberapa dampak di atas 
secara bersamaan. Dapat pula luka-luka psikis yang dialami korban 
tidak semuanya tercakup dalam daftar simtom atau gangguan yang 
telah kami uraikan di atas. Seperti yang dikatakan Herman (1992), 
trauma dapat menghasilkan perasaan dan pengalaman yang kompleks. 
Bahkan oleh sebab kompleksitas itu, luka-luka psikis korban mungkin 
tidak dapat dikategorikan dalam manual diagnostik. Lebih lanjut 
Herman menambahkan beberapa dampak yang juga mungkin dialami 
korban selain dampak-dampak di atas. Menurutnya, trauma dapat 
menghasilkan dampak eksistensial seperti rasa hampa yang sangat 
dalam dan mempertanyakan keberadaan Tuhan yang dianggapnya 
membiarkan mereka mengalami hal buruk tersebut. Trauma juga dapat 
mengubah makna yang sebelumnya telah dilekatkan seseorang pada 
diri dan hidupnya. 

Tulisan ini mungkin belum dapat menggambarkan kompleksitas dari 
dampak peristiwa traumatis terhadap korban. Namun kiranya tulisan 
ini dapat bermanfaat agar kita baik sebagai anggota keluarga, teman, 
psikolog, maupun pendamping korban, dapat lebih memahami kondisi 
psikis dan persoalan-persoalan yang dihadapi korban pascaperistiwa 
traumatis. Memahami kondisi psikis dan persoalan lain yang dihadap 
korban merupakan langkah awal untuk kita dapat melakukan tugas 
selanjutnya, yakni berespons secara tepat dan memikirkan penanganan 
yang efektif agar korban-korban ini dapat terpulihkan. Pada bagian 
lain dalam buku ini, kami akan memaparkan bagaimana korban pada 
akhirnya berhasil menjadi penyintas (survivor). 
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Seorang perempuan, sebut saja namanya Siska, dipaksa 
untuk melakukan hubungan seksual oleh Bimo, pacarnya. 
Beberapa kali Siska berhasil menolak. Namun suatu hari Bimo 
memerkosanya dan berjanji akan menikahinya setelah melihat 
Siska sakit-sakitan pasca pemerkosaan itu. Namun tidak lama 
kemudian Bimo malah menghilang. Bersama keluarganya, 
Siska mencari Bimo dan melaporkannya ke kepolisian tempat 
Bimo bertugas. Mereka menuntut Bimo agar menikahi Siska. 
Setelah diancam akan dipecat, Bimo bersedia menikahi 
Siska. Namun kehidupan perkawinan mereka tidak seindah 
yang Siska bayangkan. Bimo sengaja mengontrak rumah 
di lokasi prostitusi dan meninggalkan Siska tanpa tempat 
tidur dan perabotan lain. Seminggu sekali ia datang dan 
biasanya pertemuan akan berakhir dengan penganiayaan. 
Ia menendang, memukul, melempar, mencekik, menginjak, 
menelanjangi Siska di teras rumah, melakukan hubungan 
seksual yang sadis dan mengakhirinya dengan membuang air 
seni di tubuh Siska.

Karena didera rasa takut dan bingung selama dua tahun 
Siska mencoba untuk bertahan dengan sejumlah alasan yang 
campur aduk. Ia masih mencintai Bimo, merasa dirinya turut 
andil dalam kekerasan yang dilakukan Bimo karena pernah 
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menuntut Bimo untuk menikahinya, takut dengan ancaman 
Bimo yang mau membunuhnya bila ia melapor ke polisi, 
takut dilabel negatif bila menjadi janda, merasa dirinya sudah 
kotor dan tidak layak dicintai siapapun, dan tidak diizinkan 
bercerai oleh orang tuanya karena ajaran agama yang tidak 
memperbolehkan. Sampai pada satu titik ketika berkali-kali 
ia menemui Bimo sedang bersama perempuan lain, Siska 
tidak lagi dapat bertahan. Saat itu tubuhnya sudah biru 
lebam penuh memar dan berat badannya turun sampai 20 
kilogram. Ia juga mengalami nyeri lambung dan sakit kepala 
kronis. Ia menangis tanpa henti selama berhari-hari. Ia takut 
memikirkan masa depannya. Sampai kemudian Siska diliputi 
rasa marah dan dendam kepada Bimo. Ia tuntut Bimo untuk 
kasus KDRT yang ia alami. Ia juga menggugat cerai Bimo.

Sayang, proses hukum tidak berpihak kepada Siska. Ia harus 
menunggu 3 tahun sampai Bimo mendapatkan hukuman 
disiplin dari kantornya berupa penundaan kenaikan pangkat. 
Namun Bimo tidak pernah mendapatkan hukuman pidana. 
Didorong oleh kebencian yang sangat besar, Siska terus 
berusaha memenjarakan Bimo. Ia ingin memerkarakan semua 
tindakan Bimo kepadanya meski pendamping hukum sudah 
menyatakan bahwa Siska tidak memiliki bukti memadai. 
Bertahun-tahun Siska tidak dapat menerima bahwa hukum 
tidak dapat memberi keadilan kepadanya. Bertahun-tahun 
itu pula Siska diliputi amarah dan dendam. Namun dalam 
tahun-tahun itu, ia berusaha untuk menjalani hidupnya. Ia 
bekerja keras sebagai operator pabrik hingga berhasil mencicil 
sebuah rumah dari upahnya yang tidak seberapa. Ia pun 
menyempatkan diri untuk melanjutkan kuliahnya. Setahun 
lalu saya bertemu dengannya. Saya senang melihatnya begitu 
damai dan bahagia. Bukan hanya karena ia telah lulus kuliah 
dan kini menjadi sekretaris di sebuah biro hukum. Namun 
lebih dari itu, saya senang melihatnya telah berdamai dengan 
dirinya sendiri, meninggalkan trauma yang ia alami, dan 
melangkah maju, bertumbuh menjadi lebih baik.
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Pertanyaan Refleksi

Dapatkah kita memberikan contoh situasi-situasi konkrit dimana 
kesulitan hidup yang serius dan trauma malahan menjadi sumber 
transformasi? Kira-kira bagaimana penjelasannya?

Apakah memberi maaf itu penting? Di lain pihak, dapatkah 
memberi maaf itu dipaksakan atau diharuskan dari luar? Apa 
hubungan antara memaafkan dan transformasi diri?

Apakah spiritualitas berperan dalam transformasi? 

Trauma Menghasilkan Pertumbuhan

Briere dan Scott (2006), pakar terapi trauma menyatakan bahwa 
trauma dapat menghasilkan pertumbuhan. Lebih lanjut mereka 
mengatakan bahwa peristiwa negatif, jauh melampaui potensinya untuk 
merusak dan menghancurkan hidup seseorang, seringkali mendorong 
orang untuk berkembang dalam cara-cara yang positif. Briere dan Scott 
bukanlah orang pertama yang berpendapat seperti ini. Aldwin (1994), 
Affleck dan Tennen (1996), Park, Cohen, dan Murch (1996), Calhoun 
& Tedeschi (1998), serta Carver dan Scheier (2003) telah lebih dahulu 
menuliskannya dalam laporan hasil penelitian mereka. Bahkan secara 
khusus Calhoun & Tedeschi (1998) mengemukakan sebuah istilah 
baru bernama pertumbuhan pascaperistiwa traumatis (post-traumatic 
growth).

Mungkin pandangan ini mengherankan dan tidak masuk akal. 
Tampaknya tidak mungkin seseorang dapat bertumbuh melebihi 
keberfungsiannya sebelumnya dengan mengalami sebuah trauma. 
Apalagi jika membaca bahasan sebelumnya mengenai psikologi korban 
yang memperlihatkan betapa buruknya dampak psikis yang harus 
ditanggung korban. Dapat mengatasi dampak-dampak itu saja sudah 
sangat sulit, apalagi berkembang menjadi lebih baik. Namun marilah 
kita melihat kasus Siska di atas. Ia sudah mengalami luka fisik dan 
psikis yang sangat berat. Namun ia berhasil melewatinya dan menjadi 
jauh lebih baik. Jika ia terus bersama Bimo, mungkin ia tidak akan 
pernah meraih gelar sarjana muda dan bekerja sebagai sekretaris. 
Kasus Siska menunjukkan bahwa yang terkesan tidak mungkin ternyata 
sangat mungkin terjadi. 

•

•

•
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Perlu diakui memang bukan hal yang mudah bagi korban untuk 
menjalani hidup setelah mengalami peristiwa negatif. Namun bukan 
berarti tidak mungkin. Myers dengan yakin mengatakan bahwa pada 
dasarnya manusia itu resilien (2008). Menurutnya, manusia mampu 
bertahan menghadapi peristiwa traumatis seburuk apapun peristiwa itu. 
Demikian pula dengan Carver dan Scheier (2003) yang meyakini bahwa 
manusia memiliki kekuatan untuk tetap tegar menghadapi guncangan-
guncangan hidup. Gilbert dan Wilson (dalam Myers, 2008) mendukung 
pendapat ini. Mereka meyakini bahwa tiap individu memiliki sistem 
kekebalan psikologis. Hal ini senada dengan pernyataan Greenspan 
(2003) bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya 
sendiri (self-healing). 

Briere dan Scott (2006) juga meyakini hal yang sama. Oleh sebab 
itu, ia menyarankan bahwa korban yang mengalami peristiwa traumatis 
hendaknya tidak dilihat sebagai individu dengan kumpulan simtom 
psikis melainkan sebagai individu yang berdaya untuk sembuh. Namun 
demikian, Briere dan Scott mencoba untuk bersikap realistis. Mereka 
sependapat dengan Wilson dan Gibson (dalam Myers, 2008) bahwa 
setiap korban memang berpotensi menjadi penyintas (survivor). Namun 
mereka juga mengatakan bahwa tidak semua korban berhasil mengatasi 
dampak buruk dari peristiwa traumatis yang mereka alami. Sebagian 
tetap terpuruk dalam luka-luka emosional. Mengapa demikian? 

Gilbert dan Wilson (dalam Myers, 2008) mengatakan bahwa 
banyak yang mengabaikan kekuatan dan kecepatan dari sistem 
kekebalan psikologis yang mereka miliki. Sehingga alih-alih berusaha 
untuk keluar, korban hanya meratapi kemalangan yang menimpanya. 
Sedangkan menurut Greenspan (2003), tidak banyak korban yang 
memahami bahwa sesungguhnya mereka memiliki kemampuan untuk 
pulih atau mereka tidak mengetahui bagaimana caranya. Namun 
kami kira daripada melihat kegagalan korban, akan lebih baik bila 
kita belajar dari korban yang berhasil menjadi penyintas. Apa yang 
membuat mereka tidak sekedar bertahan untuk menjalani hidup namun 
dapat bertumbuh menjadi lebih baik pascaperistiwa traumatis? 
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Dalam kepercayaan Yunani, ular diyakini sebagai simbol 
transformasi (Irby-Massie & Keyser, 2002). Hal ini disebabkan ular 
mengalami proses pergantian kulit. Dalam proses ini, ular akan 
terlihat sangat menderita. Seperti yang diamati Greenspan (2003) 
terhadap Sam, ular yang ia pelihara, sehari-harinya ceria dan aktif 
bergerak. Suatu hari Greenspan melihatnya diam meringkuk di pojok 
kandangnya. Ia menolak untuk makan dan hanya menatap sedih bila 
diajak bicara. Sampai beberapa hari kemudian Greenspan menemukan 
kulitnya yang hijau cemerlang menjadi kusam kecokelatan. Greenspan 
mengira Sam akan mati. Namun beberapa jam kemudian Greenspan 
melihat Sam bergerak lebih gesit dan lincah dari sebelum ia mengalami 
“penderitaan” itu. Yang lebih menakjubkan kulit kusam Sam luruh dan 
berganti dengan kulit baru yang lebih licin dan berkilau dibanding 
sebelumnya. Proses transformasi yang menyakitkan telah dilalui Sam. 
Hasilnya adalah kulit baru yang menakjubkan. Dari pengamatannya 
terhadap Sam, Greenspan mengemukakan sebuah istilah yang kami 
kira dapat menjelaskan proses perjalanan korban menjadi penyintas. 
Tranformasi emosi, demikian Greenspan menyebutnya. Bagaimana 
transformasi ini berlangsung dan menghasilkan kekuatan baru dalam 
diri korban akan menjadi tema utama dalam tulisan ini.

Peristiwa Traumatis dan Luka-luka Emosional

Peristiwa traumatis, tidak dapat dipungkiri, akan meninggalkan 
luka-luka emosional. Korban dipenuhi rasa takut, depresi, putus asa, 
nestapa, dan bahkan marah. Kita sering menyebut emosi-emosi ini 
sebagai emosi negatif. Namun dalam pandangan Greenspan (2003), 
tidak ada emosi yang negatif. Ia menjelaskan bahwa emosi berasal 
dari bahasa Latin, movere, yang berarti bergerak. Emosi adalah energi 
yang menggerakkan. Energi dari emosi tidak bersifat negatif ataupun 
positif. Energi adalah energi. Greenspan meyakini bahwa hanya sikap 
seseorang terhadap emosi-emosi ini dan apa yang ia lakukan terhadap 
energi ini yang dapat disebut positif atau negatif. 

Menurut Greenspan (2003), emosi-emosi ini adalah fakta 
universal dari kehidupan dan bukan pertanda penyakit jiwa. Mengutip 
Buddha, Greenspan lebih lanjut mengatakan bahwa sepanjang manusia 
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hidup, emosi-emosi ini tidak dapat dihindari. Sepanjang kematian 
dan kehilangan selalu ada dalam kehidupan, manusia tidak mungkin 
untuk tidak pernah mengalami kesedihan, nestapa, atau duka cita. 
Sepanjang kerentanan selalu ada dalam hidup, manusia dapat sewaktu-
waktu mengalami rasa takut. Sepanjang dunia penuh teror, kekerasan, 
ketidakadilan, maka keputusasaan akan sangat mungkin singgah 
dalam hidup manusia. Duka cita, takut, dan rasa putus asa, menurut 
Greenspan adalah tiga emosi utama yang banyak dirasakan manusia 
sekaligus paling ditolak keberadaannya. 

Padahal Greenspan meyakini bahwa tiga emosi di atas dan emosi-
emosi lainnya yang juga dilabel negatif seperti rasa marah, bersalah, 
dan malu dapat menjadi jalan pencerahan spiritual, pertumbuhan, dan 
transformasi bagi tiap individu. Semua bergantung pada cara manusia 
mengolah energi dari emosi-emosi ini (Greenspan, 2003). Sayangnya, 
masyarakat telanjur membentuk pandangan negatif tentang emosi ini. 
Manusia senantiasa diharapkan untuk gembira, berani, penuh harapan, 
dan penuh kesabaran. Manusia tidak diperkenankan untuk mengalami 
rasa takut, sedih, putus asa, dan marah. Ketika manusia mengalaminya, 
mereka bingung dan tidak paham bagaimana menghadapi emosi-emosi 
ini. Akibatnya, emosi-emosi ini dapat membawa dampak psikis yang 
lebih buruk. 

Menghadapi, Bukan Menghindari Emosi

Greenspan pernah mengalami rasa kehilangan yang besar saat 
orang tuanya meninggal sebagai korban pembantaian Nazi. Ia juga 
kehilangan anaknya yang meninggal dalam usia 6 bulan. Ia masih harus 
menghadapi kenyataan bahwa anak keduanya menderita cacat ganda. 
Emosi-emosi “negatif” seperti menjadi bagian tak terpisahkan dari 
hidupnya. Ia mengalami rasa takut ketika hidup dalam pemerintahan 
Hitler, takut kehilangan anaknya pada momen-momen ia menunggui 
anaknya yang sakit keras sebelum akhirnya meninggal, dan takut 
menghadapi masa depan saat ia tahu anak keduanya menderita cacat 
ganda. Dapat dibayangkan pula ia mengalami duka cita, nestapa, 
keputusasaan, dan bahkan kemarahan saat harus menerima beban berat 
seperti itu berkali-kali. Namun dari pengalaman pribadinya inilah ia 
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menemukan bahwa adalah kemampuan individu untuk menghadapi dan 
bukan menghindari emosi-emosi “negatif” ini yang dapat membawa 
pemulihan bagi individu itu sendiri. Ia mempraktikkan ini dalam 
psikoterapi yang ia berikan kepada para kliennya yang mengalami hal 
kurang lebih sama dalam bentuk yang berbeda. 

Hal yang sama kami temukan dalam pendampingan kami bersama 
korban-korban kekerasan, pemboman, dan bencana alam. Dalam 
kasus-kasus korban KDRT misalnya, mereka dicekam rasa takut selama 
hidup bersama pelaku. Seperti dalam contoh di atas, Siska, ketika ia 
menjadi korban pemerkosaan kekasihnya sendiri, ia takut menghadapi 
label negatif dari masyarakat tentang virginitasnya. Ia memilih untuk 
mendesak Bimo menikahinya dan bukan menghadapi rasa takut itu. 
Ketika Bimo terus melakukan kekerasan setelah mereka menikah, ia 
takut untuk bercerai, takut menyandang status janda, dan takut dengan 
ancaman pembunuhan dari Bimo bila ia sampai membawa kasusnya ke 
meja hukum. Siska tidak menghadapi rasa takut ini. Ia menghindarinya 
dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat membawanya kepada 
pusaran rasa takut itu. 

Namun justru ketika ia menghadapi dan menembus pusaran itu 
dengan meninggalkan Bimo, menggugat cerai, dan bahkan menuntut 
Bimo secara pidana, rasa takutnya berubah menjadi keberanian. Ia 
takut terhadap stereotipe masyarakat tentang janda, namun ia hadapi 
masyarakat dengan menggugat cerai Bimo, melanjutkan kuliahnya, 
dan kembali bekerja bahkan menjadi sekretaris di sebuah biro hukum 
yang mengharuskannya untuk bertemu banyak orang. Inilah yang 
dinamakan Greenspan dengan menghadapi, menembus, menerobos rasa 
takut. Rasa takut bukanlah emosi negatif. Rasa takut adalah emosi, 
emosi adalah energi, dan energi dapat digerakkan. Adalah individu itu 
sendiri yang dapat mengarahkan gerakan dari energi yang terkandung 
dalam emosi yang ia rasakan. Pengalaman Siska kurang lebih sama 
dengan pengalaman korban lainnya yang dilingkupi rasa takut. 
Namun merekalah yang dapat menentukan mau ke mana energi dari 
rasa takut ini diarahkan. Seperti yang ditemukan Hydén (1999) dalam 
penelitiannya, rasa takut dapat membuat korban bertahan dalam relasi 
penuh kekerasan. Namun rasa takut pula yang dapat menggerakkan 
mereka keluar dari relasi tersebut. 
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Menghadapi emosi-emosi “negatif” yang merupakan dampak dari 
peristiwa buruk yang dialami seseorang, dan bukannya berusaha untuk 
menghilangkannya, juga dikemukakan oleh Spiegel (1998). Dalam 
penelitiannya, ia menemukan bahwa perempuan penderita kanker 
payudara menjalani hidup yang lebih bermakna setelah menyadari 
bahwa kebahagiaan dan kesedihan bukanlah dua kutub emosi yang 
berlawanan. Manusia dapat mengalami keduanya dalam waktu yang 
bersamaan. Setelah proses kesadaran ini, mereka tidak menunggu 
sampai perasaannya menjadi lebih baik untuk melakukan kegiatan 
yang disukai. Akan sangat lama menunggu perasaan seperti itu 
datang. Akhirnya mereka pun menikmati aktivitas menyenangkan yang 
mereka inginkan dengan membawa penderitaan itu bersama mereka. 
Larsen, Hemenover, Norris, dan Cacioppo (2003) menyebutnya sebagai 
aktivasi berbarengan (coactivation) dari emosi positif dan negatif. 
Jadi mencapai kebahagiaan tidak dilakukan dengan mengurangi emosi 
negatif tetapi dengan menerima, menghadapinya, dan menempatkannya 
berjalan bersisian dengan kebahagiaan. 

Mengarahkan Energi Emosi dalam Aktivitas  

Temuan Spiegel (1998) dan Larsen et al (2003) mengandung 
ide yang sama dengan Greenspan (2003) dan Masatake (dalam Sharf, 
2004). Morita Masatake, psikiater dari Jepang, bahkan sudah sejak 
tahun 1915 mengembangkan terapi Morita. Dasar dari terapi yang 
disebut dengan psikologi tindakan (psychology of action) dalam dunia 
psikologi Barat ini adalah bahwa emosi-emosi “negatif” seperti rasa 
sedih, takut, dsb, bukan harus ditepis, melainkan dirasakan. Semakin 
seseorang berusaha menghilangkan kesedihan ia akan terpuruk dalam 
kesedihan itu. Semakin seseorang cemas memikirkan apa yang ia takuti, 
semakin takutlah orang itu. Oleh karena itu, Masatake menyarankan 
agar manusia menerima kesedihan, ketakutan, dan emosi-emosi negatif 
itu. Namun saat merasakannya, bukan berarti individu harus tinggal 
diam. Dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam kecemasan, tiap 
orang harus mengambil tindakan dan berhadapan langsung dengan 
emosi-emosi tersebut. 
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Demikian pula dalam aktivasi berbarengan, seseorang diharapkan 
dapat melakukan aktivitas meski dalam kesedihan, ketakutan, 
kemarahan, dan kondisi emosi “negatif” lainnya. Dalam bahasa yang 
sedikit berbeda, Greenspan (2003) menjelaskan alasan penerapan dari 
aktivasi berbarengan ini. Menurutnya, energi yang terdapat dalam 
emosi adalah energi yang mempersiapkan manusia untuk bertindak. 
Kata energi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, energia, yang berarti 
aktivitas. Energi didefinisikan sebagai vitalitas ekspresi, kekuatan yang 
dikerahkan, dan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti 
semua energi, energi emosional dapat digunakan untuk memberikan 
kekuatan dalam melakukan aktivitas. Energi dapat diubah, energi dapat 
dijaga, namun energi tidak akan pernah hilang. Energi akan selalu 
tersedia untuk digunakan dalam berbagai bentuk, untuk kebaikan atau 
keburukan, tergantung kepada individu itu sendiri. 

Rasa takut, marah, sedih, duka, dan emosi negatif lainnya masing-
masing memiliki energi. Korban yang berhasil menjadi penyintas 
adalah mereka yang mengolah energi ini untuk melakukan aktivitas 
yang bermanfaat bukan aktivitas yang merusak diri (Greenspan, 2003). 
Siska adalah contoh korban yang memiliki beragam emosi ini. Semakin 
beragamnya emosi, semakin besar energi yang dimiliki. Apalagi marah 
itu sendiri menurut Greenspan sesungguhnya adalah tampilan lain dari 
perpaduan rasa takut dan kehilangan. Dapat dibayangkan besarnya 
energi dari rasa marah ini. Meski Greenspan tidak secara eksplisit 
menyatakan hal ini, namun energi dari rasa marah hanya dapat 
diarahkan dengan benar bila manusia menyadari bahwa sesungguhnya 
mereka sedang mengalami rasa takut dan kehilangan. Hal inilah yang 
kami temukan dari Siska. Saat ia menyadari bahwa ia sebenarnya 
masih diliputi rasa takut akan ancaman Bimo dan masa depannya, 
namun di sisi lain ia kehilangan Bimo yang pernah dicintainya, ia baru 
dapat menghentikan tuntutan-tuntutan pidananya yang tidak masuk 
akal. Sebaliknya ia arahkan energinya untuk melanjutkan kuliah sambil 
bekerja. Dari sini, kita dapat belajar satu hal yang juga disarankan 
Greenspan, kita harus dapat terlebih dahulu mengenali emosi sebelum 
dapat merasakan dan mengolah energinya.
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Harapan Sebagai Mediator

Salah satu aspek yang berperan dalam transformasi emosi meski 
tidak disebutkan oleh Greenspan (2003) adalah harapan. Meski sejauh 
ini juga belum ada psikoterapis yang mengaitkan harapan dengan 
transformasi emosi, mereka memiliki pandangan yang seragam tentang 
harapan. Harapan dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam 
memotivasi korban bangkit dari trauma yang mereka alami. Menurut 
Briere dan Scott (2006), terapi trauma yang terbaik sekalipun tidak 
akan efektif bila korban tidak memiliki salah satu faktor instrinsik 
ini. 

Snyder (1994) sendiri mendefinisikan harapan sebagai keyakinan 
seseorang akan datangnya suatu kondisi atau peristiwa yang baik 
dalam kehidupan. Orang yang memiliki harapan akan meyakini bahwa 
sesuatu yang positif akan terjadi bahkan meskipun kondisi yang ada 
menunjukkan hal tersebut tidak akan mungkin. Menurut Snyder, hal ini 
dimungkinkan karena dalam harapan terkandung pemikiran mengenai 
tujuan yang ingin dicapai (goals thinking). Tujuan ini akan mendorong 
seseorang untuk berpikir bahwa ada jalan untuk meraihnya (pathway 
thinking) dan memotivasinya untuk melaksanakan jalan tersebut 
(agency thinking). 

Korban memang tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi 
namun selalu ada harapan baginya untuk memiliki hidup yang lebih 
baik di masa yang akan datang. Tujuan ini meskipun masih bersifat 
global akan menjadi sumber harapan bagi korban. Selanjutnya korban 
akan terdorong untuk berpikir mengenai caranya. Korban dapat mulai 
memikirkan untuk mengikuti konseling, menghubungi Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) untuk menggugat cerai atau memproses kasus secara 
pidana, atau membuka pengalaman yang selama ini ia tutupi kepada 
rekan atau anggota keluarga terdekat. Korban juga dapat memulai 
aktivitasnya, kembali bekerja, mencari pekerjaan baru, atau menekuni 
aktivitas baru. Harapan untuk dapat keluar dari dampak traumatis 
yang ia alami akan mendorongnya untuk melakukan cara-cara yang 
telah ia pikirkan tersebut. Dengan demikian tampak bahwa harapan 
adalah aspek internal yang akan mengarahkan energi dari emosi-emosi 
“negatif” yang dialami korban ke dalam suatu aktivitas atau tindakan. 
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Dengan perkataan lain, harapan berperan sebagai mediator dalam 
transformasi emosi. 

Perlahan, setelah harapan ini menggerakkan emosi untuk 
bertransformasi, maka korban akan belajar nilai-nilai baru yang 
sebelumnya mungkin tidak ia miliki (Briere dan Scott, 2006; Greenspan, 
2003). Hal yang sama kami dapati dalam pendampingan kami bersama 
korban. Perempuan korban kekerasan suami akan belajar kemandirian 
pascaperceraian. Seorang remaja korban pelecehan seksual ayahnya 
sejak kecil akan belajar keberanian ketika ia dapat mengungkapkan 
pengalamannya yang selama ini ia sembunyikan. Korban pemerkosaan 
dapat belajar untuk menghargai dirinya dengan melihat kelebihan-
kelebihannya dibandingkan berfokus pada persoalan virginitas. Semua 
korban yang berhasil melewati trauma akan belajar kekuatan yang 
memungkinkan mereka untuk meloncat lebih tinggi dari batas yang 
mungkin akan mereka capai dalam kondisi tidak mengalami trauma 
(Craver & Scheier, 2003). 

Memilih untuk Memaafkan  

Baumeister, Exline, dan Sommer (1997) mengatakan bahwa 
memaafkan harus melibatkan dua dimensi. Pertama, dimensi 
internal, yang sering disebut pula dengan dimensi emosi, mental, 
atau intrapersonal. Dimensi ini mengacu kepada tindak memaafkan 
yang berlangsung di dalam diri individu itu sendiri. Baumeister et 
al memaknai tindak memaafkan ini dengan tidak lagi merasa marah 
atau dendam kepada pelaku. Banyak pula yang mengartikannya 
dengan tindakan memaafkan diri sendiri khususnya bila korban marah 
terhadap diri sendiri atau menyalahkan diri (Enright & Coyle, 1997; 
Baker, 2008; Ysseldyk & Matheson, 2008). Sedangkan dimensi kedua 
adalah dimensi eksternal, atau dinamakan juga dengan dimensi sosial 
atau interpersonal. Dimensi ini mengacu kepada tindak memaafkan 
yang ditunjukkan korban kepada pelaku. Dengan melakukannya, 
hubungan korban dan pelaku bukan tidak mungkin akan kembali pada 
kondisi semula. Kedua dimensi ini menurut Baumeister et al (1997) 
harus terpenuhi bila seseorang mau sungguh-sungguh memaafkan. 
Atau mereka menyebutnya sebagai pemaafan secara total (total 
forgiveness). 
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Memaafkan pelaku sering dikaitkan dengan pemulihan pada 
korban atau setidaknya menipisnya emosi-emosi “negatif” pada korban 
(Peddle, 2008). Enright & Coyle (1997) menemukan berkurangnya 
kemarahan korban setelah memaafkan. Penelitian Holbrook, White, 
dan Hutt (1995) menunjukkan berkurangnya rasa dendam pada korban 
terhadap pelaku. Peran memaafkan dalam berkurangnya gangguan 
stres pascaperistiwa traumatis dikemukakan Sider (2001) dalam 
penelitiannya. Selain itu, Worthington (2006) juga termasuk yang 
menyarankan pentingnya memaafkan bagi kesejahteraan korban itu 
sendiri. Sedangkan Lawler-Row & Reed (2008) menemukan bahwa 
memaafkan dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan fisik 
seseorang. 

Demikian pula Staub dan Pearlman (2001) yang menganggap tindak 
memaafkan akan bermanfaat. Mereka menekankan bahwa memaafkan 
akan berguna tidak hanya bagi kedamaian korban secara pribadi, 
namun juga kedamaian universal. Hal ini khususnya ditemukan pada 
korban-korban dalam kasus-kasus kekerasan massa yang melibatkan 
persoalan etnis dan isu politik lainnya. Pendapat Staub dan Pearlman 
didukung pula oleh Hedva (2001). Bahkan pandangan ini menjadi 
dasar pelaksanaan restorative justice yang mempertemukan pelaku dan 
korban untuk mencari solusi bersama mengenai hal-hal yang perlu 
dilakukan untuk memulihkan kembali hubungan korban dengan pelaku 
(Van Ness & Mara, 2001). 

Pandangan-pandangan di atas menekankan bahwa memaafkan 
merupakan tindakan yang perlu dilakukan bila korban mau mencapai 
pemulihan. Seolah-olah memaafkan dan pemulihan adalah dua hal yang 
saling terkait, dengan memaafkan menjadi prasyarat untuk tercapainya 
pemulihan. Padahal memaafkan dan pemulihan adalah dua hal yang 
dapat berjalan sendiri-sendiri. Korban dapat mengalami pemulihan 
tanpa harus memaafkan (Minow, 1998). Memaafkan bukanlah titik balik 
korban untuk dapat melangkah meninggalkan traumanya. Menurut Bass 
dan Davis (1994) individu dapat maju bergerak bahkan meski belum 
memaafkan. Dengan tegas mereka mengatakan bahwa korban memang 
harus berdamai dengan masa lalunya untuk dapat menuju masa depan. 
Namun dalam proses ini tidak harus melibatkan memaafkan. Jika korban 
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tidak pernah sampai kepada sikap memaafkan sekalipun, mereka tidak 
menganggapnya sebagai suatu masalah. 

Selain itu, memaafkan itu sendiri tidak akan menjamin korban 
dapat terpulihkan. Dalam hal memaafkan pelaku secara internal mungkin 
dapat saja membantu proses pemulihan korban. Namun memaafkan 
pelaku dan menyatakannya kepada yang bersangkutan seperti yang 
disarankan Baumeister et al (1997) dengan tegas dikatakan Minow 
(1998)  jelas tidak menjamin korban dapat terpulihkan (Herman, 1992; 
Minow, 1998, Stubbs, 2007). Bahkan dalam sejumlah kasus, tindakan 
memaafkan pelaku ditemukan bukan tindakan yang tepat bahkan 
dapat menghambat proses pemulihan (Katz, Street, & Arias, 1997; 
Stubbs, 2007). Dalam situasi peristiwa traumatis yang menimbulkan 
luka mendalam, seperti pemerkosaan, inses, pembunuhan, atau 
penganiayaan, akan sangat sulit bagi korban untuk berempati kepada 
pelaku yang merupakan langkah awal untuk memaafkan pelaku. 
Apalagi jika ia sendiri masih harus berempati terhadap dirinya agar 
tidak terus menyalahkan diri atau bahkan merasa jijik dengan dirinya. 
Meminta korban untuk memaafkan pelaku dalam situasi seperti ini 
adalah menambah beban korban dan bahkan menurut Katz, Street, 
& Arias sama saja dengan memberikan traumatisasi kembali kepada 
korban. Murphy (2002) bahkan menemukan bahwa korban justru lebih 
menghargai dirinya sendiri ketika ia mempertahankan sikap untuk 
tidak memaafkan pelaku. 

Namun bukan berarti memaafkan tidak boleh dilakukan. Seperti 
yang dikatakan Murphy (2002), memaafkan bersifat personal. Jika 
korban merasa perlu melakukannya sebelum dapat maju ke tahap 
selanjutnya, maka memaafkan perlu dilakukan. Namun jika korban 
merasa lebih baik dan bahkan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih 
baik dengan tidak memaafkan, maka jelas bahwa memaafkan bukanlah 
syarat pemulihan bagi korban ini.  Kata memaafkan itu sendiri berasal 
dari bahasa Yunani, aphiemi, yang berarti membiarkan. Jadi menurut 
Bass dan Davis (1994) korban dapat saja membiarkan peristiwa 
buruk itu berlalu tanpa perlu ia menyatakannya kepada pelaku 
apalagi menjalin hubungan kembali dengan pelaku jika hal itu tidak 
membuatnya menjadi lebih baik. 
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Greenspan (2003) juga mengatakan bahwa proses tranformasi 
emosi sangat personal sifatnya. Tiap orang dapat menemukan 
sendiri tindakan yang ia anggap perlu untuk dilakukan dalam proses 
penyembuhan luka-luka emosionalnya. Mungkin saja memaafkan akan 
menjadi salah satu tindakan itu pada korban tertentu, namun tidak 
pada korban lainnya. Siska juga bukan korban yang memilih untuk 
memaafkan. Ia membiarkan peristiwa buruknya berlalu dan menerima 
bahwa pelaku mungkin memang tidak mendapatkan hukuman setimpal 
seperti yang ia inginkan. Namun ia memilih untuk tidak ingin dan tidak 
dapat memaafkan. Ia tetap terpulihkan dengan pilihannya itu. Saat ini 
seperti yang ia katakan dan terpancar dari wajahnya, ia merasa begitu 
hidup dan gembira. 

Hal yang sama ditemukan Chagigiorgis dan Paivio (2008) dalam 
terapi trauma yang berfokus pada emosi (emotion-focused trauma 
therapy) yang mereka berikan kepada korban. Pada akhir sesi terapi, 
sejumlah korban memilih untuk memaafkan sebagai tindakan yang 
mereka anggap perlu. Namun sebagian korban lagi memilih untuk 
melakukan tindakan lain. Meski berbeda, sebagian besar korban 
berhasil mengatasi luka-luka emosional mereka dalam terapi ini. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memaafkan pelaku 
bukanlah tindakan yang harus ada dalam sebuah transformasi emosi. 
Memaafkan adalah pilihan bagi korban yang muncul sebagai salah satu 
hasil transformasi emosi yang mereka alami. 

Bersama Melakukan Transformasi Sosial

Transformasi emosi yang dilakukan secara personal seperti 
dijelaskan di atas adalah perlu untuk pemulihan masing-masing 
korban. Namun selain tranformasi yang bersifat individual, Herman 
(1992), Hedva (2001), dan Greenspan (2003) menyarankan perlu 
adanya tindakan bersama dalam upaya pemulihan bersama. Mereka 
sepakat bahwa persoalan kekerasan yang dilakukan secara perorangan 
ataupun yang melibatkan lembaga, institusi, dan negara merupakan 
persoalan bersama. Demikian pula penderitaan karena kehilangan, 
sakit penyakit, bencana alam, dan peristiwa traumatis lainnya tidak 
hanya dialami korban sendirian. 
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Menurut Herman (1992), peristiwa traumatis mungkin saja akan 
menghancurkan ikatan antara individu dan komunitasnya. Seperti 
kerusuhan Mei 1998 yang membuat perbedaan warga Tionghoa menjadi 
semakin menonjol dibanding etnis lain di Indonesia. Atau masyarakat 
Aceh dan Papua yang ditindas di wilayahnya sendiri. Bagaimana 
mungkin mereka dapat merasakan sebagai bagian dari Indonesia jika 
negara ini memperlakukan mereka semena-mena? Namun Herman 
meyakini bahwa mereka yang bertahan akan belajar memahami diri 
dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka akan mendapati 
bahwa mereka sesungguhnya bergantung pada perasaan keterikatan 
dan keterhubungan dengan orang lain. Dukungan, semangat, dan 
pendampingan akan menjadi salah satu yang menguatkan mereka, 
yang memungkinkan transformasi emosi dapat terjadi secara penuh. 

Bahkan meski tidak mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara 
langsung, hidup dalam masyarakat penuh kekerasan dan bencana 
adalah petunjuk nyata bahwa seperti yang dikatakan Greenspan, 
manusia tidak hanya rentan secara individual, namun juga rentan 
secara kolektif. Oleh sebab itu, sudah waktunya manusia menemukan 
keamanan bersama, bukan keamanan sendiri (Greenspan, 2003). 
Sudah waktunya manusia menghancurkan ikatan dan belenggu dari 
cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang patriarkal. Masih 
menurut Greenspan, sekarang adalah saatnya merangkul kejujuran dari 
adanya saling keterikatan emosional, sosial, dan spiritual yang ada 
antar sesama manusia. Kedamaian baru akan datang melalui kesadaran 
mendalam tentang kerentanan kolektif. 

Syukurlah tampaknya kesadaran akan hal ini sudah bertumbuh 
dalam masyarakat. Tidak lagi sesama korban yang bergabung 
membentuk sebuah gerakan, namun juga anggota masyarakat lainnya 
yang tidak menjadi korban secara langsung. Gerakan Laki-laki Baru 
telah dibentuk sejak akhir tahun 2009 lalu dengan tujuan melibatkan 
laki-laki dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Bahkan yang 
terbaru dan menggerakkan masyarakat dengan luar biasa adalah 
Gerakan Koin untuk Prita. Gerakan mengumpulkan koin-koin yang 
terkesan kecil dan sering diremehkan tidak hanya bertujuan untuk 
membantu Prita membayar tuntutan ganti rugi. Namun lebih dari itu, 
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gerakan ini ingin menunjukkan bahwa rakyat kecil bersama-sama dapat 
bangkit melawan penindasan negara.   

Transformasi bersama dapat saja muncul sebagai hasil dari 
transformasi emosi yang dilakukan korban secara personal (Herman, 
1992). Contohnya para korban tragedi 65, ibu-ibu yang kehilangan 
anaknya dalam Tragedi Trisakti dan Semanggi, dan puluhan korban 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya. Mereka melakukan 
Aksi Demo Kamisan di depan Istana Negara setiap hari Kamis sore 
dengan membawa payung hitam yang menyimbolkan masih kelamnya 
penegakan HAM. Gerakan bersama juga dapat dimunculkan bukan 
oleh korban yang bersangkutan, melainkan langsung oleh masyarakat 
sebagai hasil dari kesadaran bersama seperti yang dikemukakan Hedva 
(2001) dan Greenspan (2003). Gerakan Laki-laki Baru dan Koin untuk 
Prita yang disebutkan di atas adalah contohnya. 

Bagaimanapun proses kemunculannya, transformasi sosial 
ini penting untuk membantu proses transformasi emosi individu 
yang bersangkutan, korban-korban lainnya, dan masyarakat secara 
keseluruhan. Karena mengutip Herman (1992), solidaritas kelompok 
menyediakan perlindungan terkuat melawan teror dan putus asa, dan 
penawar racun terkuat bagi pengalaman traumatis. Jadi mari kita 
bersama-sama malakukan perubahan untuk pemulihan bersama, untuk 
terciptanya kedamaian bersama.  
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BAB 6 

MEDIA MASSA MELIPUT PERISTIWA 
TRAUMATIS: ANTARA ’DO NO HARM’ DAN 

TUNTUTAN INDUSTRI MEDIA2 
Cinintya Dewi

Di penghujung 2009, dalam dua pekan terjadi lima kasus 
bunuh diri. Dua kejadian bunuh diri pertama terjadi di dua 
pusat perbelanjaan Jakarta. Seorang melompat dari lantai 
lima Pusat Perbelanjaan Senayan City dan seorang lagi terjun 
dari lantai lima Mal Grand Indonesia. Empat hari kemudian 
di Mangga Dua Square, seorang pria ditemukan tidak 
bernyawa. Dia diduga melompat dari lantai enam. Menyusul 
seorang perempuan tewas setelah terjun dari lantai 11 sebuah 
apartemen di wilayah Jakarta Utara. Terakhir diberitakan 
seorang perempuan melompat dari lantai 27 apartemennya. 
Kasus-kasus bunuh diri yang terjadi dalam dua pekan tersebut 
memiliki kesamaan, semuanya melompat dari gedung tinggi.

(Disarikan dari berbagai sumber oleh Penulis)

2 Tulisan ini merupakan pembelajaran Yayasan Pulih di bawah program Jurnalisme dan 
Trauma dan dari Program Pendampingan Psikologis bagi Korban Peledakan Bom di 
Hotel JW Marriott (2003, 2009) dan Ritz Carlton (2009). Ucapan terimakasih ditujukan 
kepada Farida Mahri untuk kontribusinya menyumbangkan bahan tulisan untuk bab ini, 
juga kepada penyintas yang telah berbagi pengalaman kepada kami dan rekan-rekan 
jurnalis.
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Pertanyaan Refleksi

Apakah selama ini media lebih berperan konstruktif atau destruktif 
terhadap situasi psikologis masyarakat? Media yang seperti apakah 
yang berperan destruktif, dan media yang seperti apakah yang 
lebih berperan konstruktif?

Apakah pemberitaan mengenai kejadian-kejadian negatif seperti 
kriminalitas, kekerasan dalam rumahtangga dan bunuh diri dapat 
berdampak negatif pada masyarakat? dalam hal apa? Bila dalam 
kenyataannya memang lebih banyak kejadian negatif daripada 
kejadian positif yang dapat diberitakan, menurut Anda apa yang 
sebaiknya dilakukan media? 

Menurut Anda, bagaimana dalam situasi yang buruk media tetap 
dapat menyajikan berita yang berdampak positif?

Media dan pemberitaan peristiwa traumatis

Saat itu seorang korban peledakan bom di Hotel J.W. Marriott 
2003 sedang terluka parah ketika para wartawan datang, demikian 
diceritakan beberapa penyintas ledakan bom Hotel J.W. Marriott 
tahun 2003 kepada kami. Dalam kesakitan dan kepayahan dengan 
tuntutan untuk segera memperoleh pertolongan itu, para wartawan 
justru menanyai dirinya dengan pertanyaan bertubi-tubi. Korban 
peledakan Hotel J.W. Marriott yang lain menceritakan bagaimana para 
pencari berita menyulitkan pemulihan dirinya ketika berbagai media 
datang mewawancarainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. 
Mengulang-ngulang hal yang sama membuat perasaannya terluka lagi. 
Ia harus terus mengingat peristiwa mengerikan yang dialaminya. 

Pengaruh negatif media pada pemulihan korban bukan saja pada 
saat jurnalis mencari berita, mereka juga memberi dampak pada apa 
yang diberitakan kepada masyarakat. Seorang penyintas bom lainnya 
menceritakan dirinya diwawancara oleh media ketika dirinya dalam 
keadaan antara sadar dan tidak sadar. Hasil wawancaranya tersebut 
kemudian menjadi headline berita salah satu media massa. Ia merasa 
pemberitaan tersebut menyudutkannya, karena dituliskan tidak 

•

•

•
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seperti yang dimaksudkannya. Walaupun ia merasa tidak memberikan 
pernyataan seperti yang diberitakan, ia terpaksa mengundurkan diri 
dari pekerjaannya.   

Tayangan berita juga dapat membuat penyintas mengingat kembali 
pengalaman traumanya. Akibat tayangan pemberitaan peristiwa bom 
Hotel J.W. Marriott 2009, seorang penyintas peledakan bom yang 
mengalami kejadiannya bertahun-tahun lalu kembali kesulitan untuk 
memakan daging. Setelah tragedi bom Hotel J.W Marriott di tahun 
2003, ia tidak dapat mengomsumsi daging karena hal tersebut selalu 
mengingatkannya akan kejadian (gambaran visual daging dan darah 
yang berceceran). Setelah melalui proses terapi yang panjang, perlahan-
lahan ia belajar untuk dapat kembali menikmati daging. Ketika di 
tahun 2009 terjadi kembali pengeboman, tayangan potongan kepala 
pelaku pemboman yang tidak melalui proses sensor dan ditampilkan 
secara terus-menerus membuat dia kembali teringat dengan potongan-
potongan tubuh yang ia lihat sewaktu menjadi penyintas di tahun 
2003 lalu. Saat tulisan ini dibuat ia kembali merasa mual jika melihat 
daging dalam hidangannya, dan belum dapat melepaskan diri dari 
bayangan-bayangan tersebut 3.

Bagaimana dengan peristiwa bunuh diri di awal tulisan ini? Lima 
orang meninggal karena bunuh diri dalam dua pekan. Semua kasus 
memiliki kesamaan, melompat dari gedung yang tinggi. Adakah kasus-
kasus tersebut terkait satu sama lain? Kasus bunuh diri apalagi dari 
gedung yang tinggi memiliki nilai sensasi yang luar biasa bagi media. 
Ketika terjadi bunuh diri di hari yang sama di dua pusat perbelanjaan 
yang berbeda, banyak media melakukan peliputan. Begitu pula 
dengan kejadian bunuh diri yang terjadi di pusat perbelanjaan lain 
yang hanya selang empat hari dari dua kasus sebelumnya. Semakin 
banyak media memberitakan kasus bunuh diri tersebut. Tiga kasus ini 
disusul kejadian-kejadian bunuh diri di tempat lain. Adanya periode 
waktu yang berdekatan dan modus yang sama dalam melakukan bunuh 
diri mengindikasikan peran media – langsung maupun tidak langsung 

3 Farida Mahri (2009) Jurnalisme dan Trauma: Tantangan dan Pembelajaran untuk 
implementasi yang lebih baik, Yayasan Pulih: Tidak diterbitkan
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– dalam memberi inspirasi metode bagi orang yang ingin melakukan 
bunuh diri. Copycat Suicide adalah istilah yang biasa digunakan ketika 
terjadi bunuh diri yang merupakan duplikasi dari bunuh diri lain yang 
ditampilkan oleh televisi atau media (WHO, 2000). Pemberitaan yang 
berulang-ulang dan ditayangkan berbagai stasiun televisi diduga 
berperan besar pada keputusan bunuh diri orang-orang tersebut. 

Pengaruh media terhadap kondisi psikologis masyarakat dan 
pemulihan korban telah banyak diteliti (Cantor, 2006). Berbagai pihak 
juga berusaha untuk mengkampanyekan dampak negatif ini (WHO, 
Dart Center Australia,The MediaWise, Pulih). Saat ini kita malah telah 
memilliki Komisi Penyiaran Indonesia. Ada pula Dewan Pers yang salah 
satu fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. 
Terlepas dari kerterbatasan tiap pihak untuk terus mengupayakan 
media yang lebih sehat, saat ini hampir setiap hari kita masih 
disuguhi berita-berita yang berpotensi memberikan dampak negatif 
bagi masyarakat. Para pencari berita juga masih melakukan perburuan 
berita yang kurang sensitif terhadap korban. 

Menjadi pertanyaan besar: apakah adil mempersalahkan media 
bila memang lebih banyak berita negatif yang dapat diberitakan 
daripada berita positif? Bukankah memang banyak sekali kasus 
korupsi, kekerasan, kriminalitas, bunuh diri dan lain sebagainya? 
Bukankah itu memang merefleksikan realitas masyarakat Indonesia 
saat ini, dan justru perlu diberitakan agar masyarakat mengetahui 
yang sesungguhnya, dan dapat melakukan langkah-langkah untuk 
melakukan perbaikan?

Perkembangan Industri Media Massa

Media saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Media 
menjadi untuk memproduksi, mereproduksi mendistribusikan atau 
menyebarkan dan menyampaikan informasi (Suranto dalam Dinas 
Perhubungan dan Komunikasi, 2009). Sepanjang kami melakukan 
kegiatan untuk dapat terlibat aktif dalam memastikan penyajian 
berita yang lebih sehat dan jurnalis yang lebih paham dampak trauma 
untuk masyarakat dan dirinya sendiri, kami seolah diingatkan akan 
kompleksitas industri media. 
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Perkembangan media tidak pernah bisa lepas dari teknologi. 
Penemuan kertas oleh bangsa Cina menggantikan papyrus. Kemudian 
koran modern pertama muncul tahun 1606. Lagi-lagi teknologi 
mempengaruhi perkembangan media ketika mesin cetak ditemukan 
oleh Gutenberg. Penemuan ini dianggap sebagai sebuah revolusi 
dalam industri media 4. Mesin cetak mengubah media yang sebelumnya 
lokal menjadi sangat meluas, menjadi media massa. Media bisa dicetak 
jauh lebih cepat dalam jumlah banyak dengan menggunakan mesin 
cetak. Radio muncul di tahun 1912, menambah jenis medium media 
komunikasi melalui suara dengan menggunakan teknologi analog, yaitu 
dengan pita frekuensi AM dan FM radio menjadi media komunikasi 
masyarakat yang populer saat itu. Media menjadi sebuah industri. 
Sebuah komoditas yang memiliki nilai tambah dan nilai keuntungan 
(Alief, 2009).

Barangkali penemuan kotak kaca ajaib, televisi, menjadi penemuan 
fenomenal sebelum era digital. Perangkat media yang menggunakan 
teknologi analog melalui gelombang elektromagnetik ini mampu 
menampilkan tayangan gambar dan suara, kelebihan yang membuatnya 
menjadi media yang paling efektif dan menarik dibandingkan media 
dengan medium lain. Banyak pihak menganggap televisi memiliki 
peran penting dalam perubahan sosial di Indonesia, mencakup 
perubahan nilai, sikap dan perilaku (Wuryanta, 2008; WHO, 2000). 
Citra yang ditampilkan televisi melampaui batas ruang dan waktu. 
Misalnya, berita evakuasi dari sebuah hotel pasca gempa Padang 2009 
bisa disaksikan di ruang keluarga-keluarga Jakarta di menit yang sama. 
Stasiun TV pada saat yang sama, dapat menentukan apa yang ingin 
ditampilkannya, membentuk citra atau pemahaman tertentu yang pada 
gilirannya akan berperan secara sosial dan psikologis bagi pemirsa dan 
masyarakat luas.

Revolusi kedua dalam bidang komunikasi dan industri media 
terjadi ketika komputer ditemukan. Dengan teknologi internet yang 
semakin matang, komputer dan internet  berkolaborasi membentuk 
apa yang disebut dengan ‘new media’ (media baru). Media massa 

4 Tabloid PC plus edisi 55 (07-13 November 2001)
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terutama cetak, radio dan televisi (yang kemudian dianggap media 
‘tradisional’)  tergagap dengan perubahan ini, karena media baru 
komputer dan internet dapat menyajikan semua yang sebelumnya 
disajikan oleh medium berbeda-beda secara terpisah. Fakta-fakta 
menunjukan bahwa media cetak tradisional, termasuk yang besar 
sekalipun, tidak mengalami peningkatan oplah sejak tahun 1980-an. 
Jakob Oetama dalam tajuk rencana ulang tahun Kompas yang ke 44, 
2009, mengatakan ”Perubahan yang berlaku dalam media dewasa ini 
amat mendasar, komprehensif, dan menantang. Perubahan itu bukan 
saja menyentuh peran media, tetapi juga menggugat eksistensi 
berbagai media itu sendiri”.

Industri media cetak terancam. Orang-orang memilih media 
yang lebih cepat, mudah, menarik dan murah yaitu internet. Berita 
‘online’ kini bisa diakses melalui telpon seluler. Berita peledakan 
hotel JW Marriott yang terjadi di 2009 bisa langsung diketahui dunia 
beberapa menit setelah kejadian. Berbeda dengan media cetak yang 
membutuhkan waktu hingga esok hari untuk terbit. Belum juga koran 
terbit, ledakan bom kedua telah terjadi di lokasi lain, Hotel Ritz 
Carlton, yang juga langsung tertayangkan secara ‘online’. 

Iklan: Kue yang Harus Dibagi

Ketika terjadi persaingan media di Amerika, media-media 
besar berusaha membuat berita-berita sensasional dan bombastis 
(Ensiklopedia Britanica, 2009). Tujuannya satu yaitu menaikkan jumlah 
oplah koran mereka dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Modal 
masuk untuk meningkatkan daya saing. Industri media massa menjadi 
kian berkembang dan maju,hal yang juga terjadi di Indonesia (Antara, 
Februari 2008). 

Iklan sebagai bagian dari jaringan produksi menjadi penopang 
terbesar industri media saat ini. Persentase total pembiayaan setiap 
koran yang terbit saat ini lebih banyak dihasilkan dari pemasangan 
iklan. Bukan lagi dari hasil penjualan koran. Hal sama terjadi pada 
media televisi dan radio. Di Indonesia, stasiun-stasiun televisi dan 
radio dengan konsep siaran tak berbayar alias gratis, membutuhkan 
iklan untuk menopang kehidupan mereka. Padahal kue iklan yang ada 
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harus dibagi dengan media-media lain. Belum lagi saat ini pengguna 
internet khususnya situs jejaring seperti facebook dan twitter semakin 
banyak, dan pemasang iklan mulai beralih dari media cetak dan 
elektronik ke internet (survey AC Nielsen, 2009).

Pergulatan Industri Media untuk Terus Bertahan 

Di era industri, media mengalami kemajuan teknologi dan 
kesejahteraan pekerjanya juga meningkat. Namun tidak bisa 
dipungkiri, ancaman terhadap eksistensi media bukan saja datang dari 
perkembangan teknologi telekomunikasi namun juga datang ketika 
media massa kini telah menjadi sebuah industri. Persaingan untuk 
memperoleh modal dan iklan membuat industri media terancam gulung 
tikar bila tidak mampu memenangkan persaingan. Dan itu juga berarti 
terancamnya hajat hidup para pekerja dan keluarga, dan pihak-pihak 
lain yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

Persaingan untuk bisa terus bertahan dengan kue iklan yang 
ada menuntut setiap media berlomba-lomba untuk menjadi yang 
terdepan, terpercaya, dan tentu paling menarik. Para pengusaha media 
terus mencoba berinovasi dengan produk mereka agar tetap dilirik 
konsumen. Begitu juga dari segi pemberitaan. Percakapan kami dalam 
dan di sela-sela melakukan pelatihan dengan jurnalis mengungkapkan 
tuntutan dari perusahaan pada pekerja media, untuk mencari dan 
dapat menampilkan berita semenarik mungkin. Akibatnya, berita yang 
sensasional dan dramatis banyak diburu. 

Jurnalis, sebagai pencari berita adalah yang paling terkena imbas 
kebijakan perusahaannya. Tekanan di industri media cetak menuntut 
jurnalis membuat sudut pandang yang makin jeli dan komprehensif. 
Kalau ia memfokuskan pada kronologi atau kelengkapan dari suatu 
peristiwa (5W+1H, what, when, where, who, why dan how) maka media 
online bisa menyajikannya dengan lebih cepat. Jika ia memfokuskan 
pada komprehensifitas tulisan maka ia terkendala pada jumlah halaman 
yang terbatas. Tentu saja dengan harga kertas yang semakin mahal, 
penambahan jumlah halaman tidak memungkinkan. Suatu hal yang 
tidak dialami oleh media online. 
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Jurnalis elektronik juga mengalaminya tekanan yang sama. Di 
Indonesia terdapat sedikitnya ada 11 stasiun TV milik pemerintah 
maupun swasta yang mengudara secara nasional. Terdapat dua buah 
stasiun TV yang mengkhususkan diri pada tayangan berita. Bisa 
dibayangkan betapa ketat persaingan untuk memperoleh iklan. Untuk 
menambah efek dramatis dari sebuah pemberitaan, salah satu usaha 
yang kami amati  dilakukan oleh stasiun televisi adalah dengan 
menampilkan kejadian ‘real time’, langsung dari tempat kejadian. 
Misalnya pengepungan teroris di Temanggung, Jawa Tengah. Banyak 
stasiun televisi saat itu mengklaim menampilkan gambar paling 
eksklusif. Ditampilkan adegan tembak menembak (yang kemudian 
belakangan diketahui tembakan dari pihak yang diduga teroris hanya 
berasal dari satu orang) tanpa sensor dan dapat disaksikan oleh siapa 
saja termasuk anak-anak. 

Sebelumnya ketika bom meledak di hotel JW Marriott dan Ritz 
Carlton, Juli 2009, di layar kaca ditampilkan berulang-ulang detik-detik 
terjadinya peledakan. Kita melihat orang-orang ketakutan dan panik. 
Ke hadapan pemirsa juga ditampilkan korban yang berceceran darah 
sampai potongan kepala orang yang diduga sebagai pelaku ledakan. 
Alhasil apa yang ditampilkan pada konsumen bisa jadi memberikan 
dampak yang negatif. 

Dampak Negatif Penyajian Berita yang Tidak Proporsional

Re-traumatisasi

Pemberitaan tidak mendorong proses pemulihan bila berdampak 
retraumatisasi. Misalnya seperti yang telah diuraikan di bagian 
sebelumnya, yang dialami oleh penyintas bom Hotel J.W. Marriott 
2003 yang dikacaukan kembali batinnya setelah melihat pemberitaan 
ledakan kedua di hotel yang sama di tahun 2009. Re-traumatisasi 
adalah istilah yang digunakan ketika penyintas kembali terpapar 
dengan peritiwa traumatis dan menampilkan reaksi yang mungkin 
mirip dengan reaksi sebelumnya (Kammerer dan Mazelis, 2006). Perlu 
disadari bahwa re-traumatisasi dapat terjadi dengan ataupun tanpa 
pemberitaan media yang gencar. Meski demikian, penayangan yang 
tidak sensitif dan berulang-ulang lebih mudah membangkitkan kembali 

•
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pengalaman masa lalu para penyintas. Suatu hal yang menghambat 
proses pemulihan. Pertanyaan dari wartawan yang terus menerus 
tentang hal yang membangkitkan ingatan juga dapat menimbulkan 
re-traumatisasi. 

Copycat Suicide

Penelitian Philips dalam WHO (2000) menunjukkan ada kenaikan 
angka bunuh diri 10 hari setelah pemberitaan bunuh diri di televisi. 
Pengamatan memang menunjukkan bahwa setelah suatu pemberitaan 
bunuh diri, tidak jarang kita kemudian mendengar ada peristiwa-
peristiwa bunuh diri yang lain, yang kemudian juga diberitakan di 
media. Fakta ini memberikan penyimpulan bahwa pemberitaan di 
media mengenai bunuh diri mendorong individu yang rentan untuk 
lebih kuat lagi melihat bunuh diri sebagai pilihan penyelesaian 
masalah (Ministry of Health New Zealand, 1999). Risiko ini terdapat 
pada semua kelompok umur, namun anak muda adalah kelompok yang 
paling rentan terutama jika ia memiliki masalah dalam keluarganya.

Trauma Sekunder

Ketika peristiwa traumatis misalnya kasus perkosaan, 
perampokan, pembunuhan, bencana dan sebagainya ditampilkan 
ditelevisi, pengalaman trauma bukan saja dirasakan oleh orang yang 
langsung mengalami namun juga dapat dirasakan oleh orang lain yang 
menyaksikan tayangan berita tersebut. Pengalaman emosi seperti 
takut, sedih, marah, kehilangan dan gamang juga dapat dirasakan oleh 
pemirsa yang mungkin berada jauh dari lokasi kejadian. 

Tentang hal ini, kita tidak hanya bicara soal pemirsa atau para 
pembaca media. Jurnalis yang umumnya sebagai orang yang pertama-
tama tiba di lokasi kejadian juga rentan mengalami trauma sekunder, 
dan ini adalah persoalan serius yang perlu memperoleh perhatian dari 
perusahaan media dan para pekerja media itu sendiri.

•

•
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Menempatkan Subjek Berita sebagai “Korban” bukan  
Penyintas

Beberapa waktu lalu, pasca gempa Padang 2009, kami melihat 
sebuah stasiun televisi mewawancarai seorang penyintas yang selamat. 
Pertanyaan-pertanyaan yang terus menerus diulang adalah bagaimana 
perasaan subjek, bagaimana pula seandainya keluarga sang subjek 
yang berada di puing-puing ditemukan meninggal. Kamera juga dengan 
sigap memperbesar gambar ketika penyintas mulai menitikan air mata. 
Jadi yang ditampilkan adalah ketidakberdayaan. Yang dibentuk adalah 
stereotipe dalam  masyarakat tentang ketidakberdayaan korban. 
Di satu sisi, penayangan situasi nyata penyintas penting untuk 
mengundang solidaritas dan kepedulian dari masyarakat banyak untuk 
memberikan dukungan. Tetapi berita berlebihan mengenai hal ini 
juga dapat berdampak kurang positif. Antara lain (a) perasaan tak 
berdaya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan; berpadu dengan 
(b) de-sensitisasi atau hilangnya kepekaan dari pemirsa karena hal 
tersebut terlalu sering ditayangkan, yang justru berakibat negatif. 
Mereka yang mengalami peristiwa traumatis begitu juga masyarakat 
luas bisa kehilangan gambaran yang lebih lengkap bahwa siapapun 
yang mengalami peritiwa traumatis juga memiliki kekuatan untuk 
bangkit (Gist dan Lubin, 1999).

Perlu dipahami bahwa sesungguhnya bagaimana masyarakat 
bereaksi bisa jadi bervariasi dan tidak selalu dalam konteks yang 
negatif. Perlu pula dipotret kekuatan-kekuatan yang ada dalam 
masyarakat dalam berespon terhadap bencana, misalnya bagaimana 
masyarakat setempat bahu membahu menolong, bagaimana masyarakat 
luar memberikan dukungan. Hal ini juga ditayangkan oleh media, 
tetapi tampaknya memerlukan porsi yang jauh lebih besar. Bila kita 
ingin mengembangkan keberdayaan, kepedulian dan langkah-langkah 
strategis semua pihak, contoh-contoh atau teladan dari lapangan 
perlu lebih banyak ditayangkan untuk memberikan pembelajaran dan 
peneladanan. 

•
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Trauma akibat Viktimisasi 

Peristiwa traumatis itu sangat beragam, bencana alam hanya 
salah satunya. Peristiwa perkosaan misalnya, juga menjadi pengalaman 
traumatis bagi mereka yang menjadi korban. Dari pengamatan kami, ada 
pemberitaan yang menyiratkan atau menyuratkan bahwa perempuan 
sebagai kelompok yang paling sering mengelalami perkosaan memiliki 
andil dalam munculnya peristiwa traumatis itu. Tidak jarang terjadi 
penyalahan terhadap korban (blaming the victim) bahkan kriminalisasi 
terhadap korban, ketika korban dipersalahkan atas tindakan buruk 
yang terjadi padanya. Korban dianggap mengundang kejadian, karena 
sikap dan perilakunya sendiri yang melampaui batas kewajaran seperti 
berpenampilan terlalu vulgar, memakai perhiasan yang berlebihan, 
mendatangi pelaku atau tidak menolak ketika diajak berkencan, 
mengundang karena tidak pantas berada di tempat yang rawan di malam 
hari dan lain sebagainya. Pemberitaan seperti ini makin menyudutkan 
korban yang sesungguhnya telah mengalami hal sangat menyakitkan 
dan mengejutkan, dan mungkin harus mengalami kekacauan batin. 
Pemberitaan ini juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat 
yang akan ikut menyudutkan korban.  Lebih lanjut lagi, hal ini 
menghalangi perempuan-perempuan lain untuk bersedia terbuka 
mengungkapkan pengalamannya, karena khawatir dipersalahkan.

Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku seperti mudah marah, mudah menangis, sulit 
konsentrasi, tidak termotivasi untuk bekerja tidak hanya dialami oleh 
penyintas langsung. Hal-hal tersebut mungkin juga dialami oleh 
mereka yang mengalami peristiwa traumatis secara tidak langsung. 
Bahkan hal tersebut juga dialami oleh pekerja media itu sendiri, 
suatu hal yang juga perlu memperoleh perhatian dari industri media. 
Seperti yang diceritakan oleh salah seorang Jurnalis kepada Yayasan 
Pulih 5, setelah dirinya pergi meliput di daerah konflik, keluarganya 
merasa ia menjadi mudah marah. Seorang perempuan yang dikenal 
penulis bercerita bahwa dirinya menjadi mudah menangis jika melihat 

5 Dikutip dari Booklet Panduan bagi Jurnalis dalam Meliput Peritiwa Traumatis, 2005

•
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pemberitaan mengenai bencana apapun. Ini terjadi sejak ia melihat 
tayangan tsunami dan gempa Aceh di televisi dan mendengar di radio 
tahun 2004 lalu. Perubahan perilaku bagaimanapun – sedikit banyak 
– merefleksikan pula adanya perubahan pada aspek-aspek psikologi 
yang lebih dalam, dalam pikiran, penghayatan bahkan mungkin nilai-
nilai pribadi manusia yang menampilkannya.

Peran Strategis Media

Media massa sesungguhnya adalah mitra yang efektif yang 
dapat bekerjasama dengan banyak pihak untuk mendukung proses 
pemulihan bagi mereka yang mengalami peristiwa traumatis. Media 
juga bisa menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk melihat 
dampak dan cara-cara mengatasi dampak dari peristiwa traumatis. 
Media dapat memberikan informasi kesiapsiagaan dan informasi 
penanganannya, dan dapat pula menjadi media yang efektif untuk 
pendekatan psikososial berbasis komunitas dalam arti yang lebih luas 
(Gist dan Lubin, 1999). Media juga memiliki peran yang penting dalam 
meminimalkan atau menanggulangi terjadinya bunuh diri. Jika jurnalis 
memberitakan fakta-fakta tentang fenomena bunuh diri dan mengulas 
kasus khusus dalam cara yang tidak sensasional, pemberitaan dapat 
mencegah stigmasisasi bunuh diri, juga meminimalkan terjadinya 
copy-cat suicide. Tips mengenai bagaimana mengenali orang-orang 
di lingkungan terdekat yang diperkirakan memiliki intensi bunuh diri 
dan bagaimana membantu mereka, dapat membantu meminimalkan 
tindakan-tindakan mengakhiri nyawa sendiri.   

Dalam situasi bencana, media massa bisa menjadi mitra yang 
strategis dari banyak pihak untuk mendukung proses pemulihan. 
Kesempatan untuk bersiaran di radio-radio lokal atau nasional mengenai 
dampak psikologis yang mungkin muncul setelah bencana memberikan 
pemahaman bahwa perubahan yang mungkin dialami oleh individu dan 
kelompok yang terkena bencana adalah wajar dan manusiawi, serta 
tidak akan memberikan dampak yang lebih buruk di kemudian hari 
seiring dengan waktu dan dengan dukungan sosial yang kuat. 
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Informasi yang bermanfaat terkait dengan kebutuhan masyarakat, 
respon-respon yang positif, kemampuan bertahan dalam situasi sulit, 
serta bagaimana pihak luar dapat masuk dalam komunitas, beradaptasi 
dan memberikan dukungan akan sangat membantu proses pemulihan. 
Berita yang menceritakan bagaimana penyintas tindak perampokan 
atau pemerkosaan dan keluarganya melewati hari-harinya setelah 
peristiwa yang dialami akan membantu masyarakat luas untuk lebih 
memahami efek kekerasan dan bagaimana dapat menanggulanginya. 
Jadi fokus pemberitaan bukan pada detil kejadian perampokan atau 
pemerkosaannya, yang mungkin menampilkan sensasi, menyebabkan 
kemarahan, rasa tidak berdaya, atau malahan memberi ide bagi pihak-
pihak lain untuk melakukan tindakan serupa. 

Mencoba Mencari Keseimbangan 

Melalui tulisan ini kami berharap berbagai persoalan terkait 
pemberitaan media tentang peristiwa traumatis dapat dipahami 
dengan lebih komprehensif. Untuk itu kita perlu melihat industri 
media sebagai faktor yang kompleks dan memiliki kepentingan-
kepentingannya sendiri, tetapi harus sekaligus memahami perannya 
yang sangat krusial dengan tetap memperhatikan tanggungjawab etis. 
Untuk menjadi yang terdepan dan tetap bertahan, industri media 
selalu berusaha menjadi yang paling menarik bagi penonton, bila perlu 
dengan menyajikan berita sensasional dan bombastis. Sementara di sisi 
lain ada masyarakat yang perlu dilindungi dari dampak-dampak buruk 
dari berita yang ditampilkan. Usaha-usaha mencari keseimbangan 
bukanlah jalan yang mudah, namun perlu selalu diupayakan. 

Dari pengalaman Pulih melakukan program Jurnalisme dan Trauma 
sejak 2003, ada banyak pembelajaran yang diperoleh dalam upaya 
mencari keseimbangan tersebut. Secara subtantif, pada awalnya sasaran 
program adalah masyarakat terutama penyintas dan keluarganya yang 
rentan terhadap trauma akibat pemberitaan media dan jurnalis itu sendiri. 
Dalam perjalanan waktu, jurnalis menjadi sasaran utama dari program 
ini, karena mereka lah yang menjadi ujung tombak dari pemberitaan 
media massa. Kami memilih untuk mengangkat isu “Care for Journalist” 
sebagai pintu masuk pengenalan isu kepada jurnalis sebelum mencapai 



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

�0�

MEDIA MASSA MELIPUT PERISTIWA TRAUMATIS: Antara ’do No Harm’ Dan Tuntutan Industri Media

target utamanya yakni masyarakat. Jurnalis memperoleh psikoedukasi 
mengenai trauma dan implikasinya, bagaimana ia mengatasi tekanan-
tekanan pekerjaan akibat harus meliput peristiwa traumatis, serta 
difasilitasi untuk menyadari cara-cara peliputan dan produk liputan 
yang dapat memunculkan trauma dan re-traumatisasi pada masyarakat 
pemirsa. Dengan bekal pemahaman akan hal-hal di atas, diharapkan 
terjadi perubahan ke arah peliputan yang peka terhadap penyintas 
sehingga menghasilkan produk liputan yang sehat.

Pada tahap ini, tanggapan yang ada menunjukkan hasil yang 
positif. Namun tanggapan positif ini tidak serta merta berdampak 
langsung pada masyarakat luas. Jurnalis bukanlah penentu dari produk 
berita yang ditampilkan media massa. Ada pihak-pihak yang memiliki 
kekuasaan lebih besar. Produk berita ditentukan oleh pihak-pihak lain, 
misalnya pemilik perusahaan media, dewan redaksi dan gaya atau 
citra yang dipilih media itu sendiri. Pemilihan tema, peliputan dan 
penayangan berita merupakan tarik menarik kekuatan antara berbagai 
pihak: 

Pemilik media dan pilihan hidup (ideologi)nya 

Pemerintah dan birokrat yang berkepentingan atas kontrol 
pemberitaan

Perusahaan swasta yang menggunakan jasa iklan pada media, dan 
ini sangat menentukan berkaitan dengan rating

Style Media, yaitu cara kerja keseharian media dalam mengelola 
pemberitaan dengan berbagai perangkat keras dan lunaknya

Dari uraian di atas kita menyadari bahwa jurnalis hanya satu dari 
banyak pihak yang terlibat, dan ia sendiri mungkin tidak berperan 
terlalu signifikan dalam  mempengaruhi corak berita. Untuk sampai 
pada berita yang sehat bagi masyarakat, sebuah berita harus melewati 
seluruh kanal kepentingan penentu di atas. Mengubah media sehingga 
dapat menjadi media yang konstruktif membutuhkan perencanaan 
matang dengan mengubah pula pihak-pihak penting yang bermain 
dalam pengambilan keputusan. 

1)

2)

3)

4)
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Berdasarkan renungan kami, beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam membuat program untuk dapat menghadirkan berita yang lebih 
mendukung pemulihan trauma dan penguatan psikososial adalah:

Rencana strategis program jurnalisme dan trauma. 

Rencana strategis diperlukan dengan mempertimbangkan peran 
media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini dan penghayatan 
psikologis masyarakat. Ada akibat-akibat yang tidak semuanya baik, 
kadang buruk bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penyintas 
dan keluarganya pada khususnya. Media merupakan satu pilar dari 
masyarakat sipil yang kehadirannya tidak dapat ditawar dalam proses 
demokratisasi masyarakat. Media dapat berperan strategis dalam 
pendidikan kritis/psikoedukasi dan advokasi untuk kesejahteraan 
psikologis dan gerakan kesehatan mental masyarakat. Dengan rencana 
strategis ini kemudian dapat dirancang tujuan, kegiatan dan juga 
penganggaran yang lebih jelas untuk jangka panjang, menengah dan 
jangka pendek. 

Manajemen program yang terencana

Menyambung rencana strategis program, dalam implementasinya 
program juga memerlukan sistem manajerial yang terencana. Sistem 
manajerial yang terencana setidaknya tercermin dalam supervisi 
pelaksanaan program yang mendasarkan diri pada rencana strategis 
yang dibuat, sehingga pelaksanaan program ini dapat menjadi 
lebih terarah. Program tidak hanya menjadi respon reaktif terhadap 
peristiwa-peristiwa aktual tanpa suatu arah strategis.

Melakukan penelitian dan pendataan yang lebih baik

Penelitian dan pendataan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
jurnalisme dan  trauma akan memperkaya pemahaman fasilitator. Ini 
karena fasilitator harus menggabungkan berbagai kepentingan dan 
perspektif, antara lain perspektif pemberitaan, perspektif bisnis, tetapi 
juga perspektif pemulihan dan penguatan psikososial masyarakat. 
Mendekati pihak media yang memiliki ideologi yang mungkin 
berbeda, tentu diperlukan pendekatan yang tepat. Ketidakmampuan 
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mengintegrasikan berbagai paradigma berbeda dalam pendekatan baru 
dapat berujung pada ketidakpercayaan atau skeptisme pihak media 
bahwa isu pemulihan dan penguatan psikososial adalah isu yang 
penting dan juga menarik untuk diberitakan. 

Melibatkan pihak managemen perusahaan media

Melihat perusahaan media memiliki andil yang besar dalam 
penentuan sebuah berita, sebuah program untuk pemberitaan yang 
lebih sehat dan konstruktif seyogyanya akan lebih efektif jika 
mendekati kelompok kunci ini. 

Program dengan konsep kerjasama

Melihat begitu banyak pihak yang terlibat dalam penentuan 
berita, diperlukan program jangka panjang yang melibatkan banyak 
pihak. Adakalanya kita mungkin kita akan terbentur kendala dana. 
Pembelajaran yang cukup menarik dari program kami adalah konsep 
kerjasama bisa menyiasati hal itu. Kerjasama yang dimaksud adalah  
menawarkan pelatihan jurnalisme dan trauma kepada media, lembaga 
pers dan asosiasi jurnalis dengan saling menyediakan keperluan 
pelatihan. Misalnya menawarkan mengisi satu sesi dengan topik 
jurnalisme dan trauma dalam pelatihan regular yang diselenggarakan 
sebuah media. Konsep sharing misalnya dengan meminta media untuk 
dapat menyediakan tempat, konsumsi bagi peserta, mengundang 
peserta dan juga menjadi perekam proses acara pelatihan. Sementara 
itu lembaga seperti kami dapat  menyediakan materi dan fasilitator. 

Pelatihan ke jurnalis muda

Menumbuhkan kesadaran pada mereka yang masih muda akan lebih 
mudah dibandingkan mengomunikasi isu ini ke jurnalis atau editor 
yang mungkin telah memiliki sikap dan padangan yang terbentuk dari 
pengalaman bertahun-tahun. 

•
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Advokasi 

Melihat banyak pihak yang memegang kendali atas produk media, 
untuk sampai pada produk tayangan berita yang peka terhadap 
penyintas, dibutuhkan upaya lain yakni advokasi. Advokasi kebijakan 
dibutuhkan untuk menyakinkan pihak-pihak pemegang kendali atas 
produk media mengenai produk media yang peka terhadap penyintas. 

DAFTAR BACAAN

Alief, Randity (2009) Perkembangan Media Massa: How Old Gets 
Replaced by The New. Diunduh tanggal 3 Desember 2009 dari 
www.waena.org: Institut Media Baru Indonesia

Cantor, Joanne (2006) The Psychological Effects of Media Violence 
on Children and Adolescents University of Wisconsin-Madison. 
Dipresentasikan di Colloquium on Television and Violence in 
Society, Centre d’Études sur le Media, HEC Montréal, Montréal, 
Kanada , 19 April, 2002.

Cantor, Joanne (2006) Long-Term Memories of Frightening Media Often 
Include Lingering Trauma Symptoms. University of Wisconsin-
Madison. Konvensi the Association for Psychological Science, 
New York, 26 Mei, 2006 diunduh dari www.yourindomedia.
com

Encyclopedia Britanica (2009) Yellow Journalism. Diunduh Desember 
2009: Penulis

Kompas (Juni, 2009) Tajuk Rencana. Penulis

Kammerer, Nina dan Mazelis, Ruta (2006). After the Crisis Initiative:

Healing from Trauma after Disasters. Dipresentasikan dalam Pertemuan 
Panel antar Ahli: After the Crisis:  Healing from Trauma after 
Disasters, April 24 - 25, 2006 Bethesda, MD

•



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

��0

MEDIA MASSA MELIPUT PERISTIWA TRAUMATIS: Antara ’do No Harm’ Dan Tuntutan Industri Media

Kantor Berita Antara (Februari 2009). Industri Media Massa Perlu 
diatur. Dilihat Desember 2009. www.antara.co.id

Mahri , Farida (2009) Jurnalisme dan Trauma: Tantangan dan 
Pembelajaran untuk implementasi yang lebih baik, Yayasan 
Pulih: Tidak diterbitkan

Media Psychology (2009) Naked Truth About Media. www.
mediapsychology.eu Dilihat Desember 2009

Suranto (2009). Media Komunikasi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika: Penulis

Tabloid PC plus edisi 55 (07-13 November 2001). Media pun Tergagap 
Menghadapi Era Multimedia. Penulis

Yayasan Pulih (2005) Panduan Meliput Peristiwa Traumatis. Yayasan 
Pulih: Penulis

Young, M. A. (1993). Victim Assistance: Frontiers and Fundamentals. 
Hunt Publishing. 

World Health Organization (WHO ) (2000) Preventing Suicide a Resource 
for Media Profesionals. Geneva: Author 

Wuryanta, Eka Wenats (2008) Kaca Ajaib dan Civil Society: Opini Visi 
Media Televisi Komunitas dalam konteks otonomi daerah di 
Indonesia. Penulis



PSIKOLOGI
untuk TRANSFORMASI 
SOSIAL

���

PSIKOLOGI DALAM MASYARAKAT MAJEMUK: Eksklusi Moral Dan Konsep Hak-hak Asasi Manusia

BAB 7

PSIKOLOGI DALAM MASYARAKAT 
MAJEMUK:

EKSKLUSI MORAL DAN KONSEP HAK-HAK 
ASASI MANUSIA

Kristi Poerwandari

Walau tidak mudah dan banyak tantangan, tapi kalau ditanya 
bagaimana perasaaanku ketika berada di sana, jawabanku 
adalah senang. Target-target kerja membuat cemas dan 
pusing kepala tapi berinteraksi langsung dengan masyarakat 
dan melihat dengan mata kepala sendiri hal-hal yang tidak 
pernah dilihat orang luar (perempuan korban dari kekerasan 
yang dilakukan oleh aparat negara kita sendiri, tingkat 
kehidupan masyarakat yang sangat buruk yang menjadi 
konsekuensi ketidakpatuhan terhadap negara, dan melihat 
tempat-tempat yang indah yang tidak dilihat oleh banyak 
orang), serta diterima dan diperlakukan seperti teman dekat 
oleh orang yang masih sangat asing dengan kita membuat 
perasaan selalu senang dan bersemangat. Pelibatan perasaan 
yang terlalu dalam terhadap tempat ini juga akhirnya menjadi 
bumerang yang membuatku merasa sangat bersalah ketika 
tidak bisa memenuhi target kerjaku. Aku melihatnya sebagai 
tindakan mengecewakan orang yang sudah memercayakan 
harapannya padaku.
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Kenapa begitu? Karena masyarakat yang kutemui adalah 
masyarakat yang tidak hidup di sini dan saat ini. Mereka 
hidup penuh dengan bayang-bayang masa lalu. Rasa marah, 
sedih, kehilangan, dan dendam masa lalu adalah hal-hal yang 
menjadi energi bagi mereka untuk hidup di masa kini. Dalam 
menghadapi hidupnya yang sekarang pun mereka seperti 
”kosong” (aku tidak tahu kata apa yang tepat selain kosong), 
tidak punya rencana jangka panjang atau cita-cita indah. 
Hanya bagaimana menjalani hidup ini hari per hari. Jadi tidak 
heran mereka hanya bekerja seperti untuk makan hari ini saja 
dan orang dari daerah lain menyebut mereka pemalas. Bila ada 
hal buruk terjadi mereka mereka kesal, marah tapi berhenti 
sampai di situ. Tidak ada langkah yang jelas bagaimana 
mengatasi masalah itu bagaimana mencegahnya terulang 
kembali. Yang ada dalam impian dan harapan mereka adalah 
merdeka. Pikirannya adalah bila merdeka maka kehidupan 
mereka akan lebih baik, karena sekarang ketika mereka belum 
merdeka mereka sangat menderita. Dendam, rasa marah, 
dan rasa gagal juga seringkali diturunkan kepada anak-anak 
mereka. Jadi seperti lingkaran yang tidak mau berhenti, 
tidak mengherankan bila generasi yang dilahirkan memilki 
penghayatan yang sama dan akhirnya kegagalan-kegagalan 
yang sama dengan orang tuanya.

Hal di Papua yang membuatku merasa terasing dan sedih 
adalah penghayatanku sebagai orang Indonesia. Melihat 
dan merasakan begitu buruk perlakuan negara terhadap 
masyarakat ini aku ikut malu dan terluka. Begitu merasa 
tersudut dan diabaikannya, hingga dalam doa-doa syukur 
dan harapan mereka, mereka akan bilang: ”Bersyukur atas 
kehadiran nona Clara, yang diutus Tuhan seperti Tuhan 
mengutus Yesus Putranya Yang Tunggal untuk menyelamatkan 
kita”. Duh bukan bangga jadi tambah sedih dan tidak karuan 
aku mendengarnya.

 (Clara Handayani, refleksi kerja di Papua, 2004)
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Pertanyaan Refleksi

Dapatkah manusia sepenuhnya dilepaskan dari bias atau 
kecondongannya untuk lebih dekat atau berpihak pada hal-hal 
tertentu? Bagaimana cara meminimalkannya agar tidak merugikan 
pihak-pihak lain?

Kelompok manakah yang bagi Anda terasa ‘paling jauh’, ‘paling 
asing’, ‘paling tidak dapat Anda mengerti’ atau ‘paling tidak Anda 
sukai’? Mengapa? Apakah Anda akan memperjuangkan kepentingan 
mereka secara sama kuatnya dengan Anda memperjuangkan 
kepentingan kelompok Anda sendiri?

Ketika kita bicara mengenai ‘hak-hak asasi manusia’ apakah 
kita pasti telah membicarakan juga ‘hak-hak asasi perempuan’? 
Dapatkah laki-laki menjadi standard acuan bagi manusia pada 
umumnya? Dapatkah diuraikan dan diberikan contoh-contoh?

Eksklusi Moral sebagai Proses Adaptif

Dalam beberapa bab sebelumnya secara langsung ataupun tidak 
kita telah membahas situasi hidup masyarakat yang merefleksikan posisi 
tawar yang tidak setara antar kelompok berbeda-beda dan banyaknya 
ketidakadilan. Ketidakadilan sosial dalam masyarakat menantang kita 
– utamanya Psikologi, yang diharapkan mampu menjelaskan dunia 
dalam (internal) dan perilaku manusia – untuk  mengenal hal-hal 
yang dalam keseharian merugikan, tetapi tidak terlihat atau tidak 
langsung disadari. Juga berbagai rasionalisasi dan justifikasi yang 
mendukungnya, dalam bentuk persepsi yang terdistorsi, pikiran-
pikiran, dan pengambilan keputusan moral yang menyertainya (Opotow, 
2001). Ternyata manusia tidak bisa, atau sangat sulit, untuk dapat 
segera, tanpa latihan dan pembelajaran terus-menerus, untuk bersifat 
inklusif atau mampu merangkul semua. Pengelompokan merupakan 
kecenderungan dasar yang sesungguhnya bersifat adaptif untuk 
pertahanan diri manusia. Sayangnya, seperti telah dijelaskan juga 
dalam bab lain, hal ini kemudian dapat berdampak destruktif melalui 
berkembangnya stereotipe dan prasangka. Semuanya menjelaskan 
bahwa psikologi sebagai studi mengenai manusia dan respons-
responsnya terhadap lingkungannya, perlu diterapkan dengan dengan 
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kewaspadaan mengenai posisi tawar yang berbeda, bias kelompok, dan 
pemahaman kritis atas penerapan konsep-konsep tersebut (Winter dan 
Leighton, 2001).

Stereotipe negatif dan prasangka mengenai kelompok lain pada 
akhirnya memantap menjadi suatu bentuk ketidakadilan struktural, 
yang mungkin bersifat gradual dan berjalan begitu saja dari waktu ke 
waktu. Akibatnya, hal tersebut tak langsung dapat dipersepsi, malahan 
dinormalisasi atau terlihat normal seolah suatu hal yang wajar dan 
memang demikianlah kejadiannya. Mengacu pada Johan Galtung, yang 
menggunakan istilah ‘kekerasan struktural’, ketidakadilan struktural 
menetapkan suara siapakah yang secara sistematis akan didengar atau 
tak dipedulikan, siapa yang memperoleh sumberdaya tertentu maupun 
siapa yang tidak memperoleh akses. Dengan gambaran demikian, 
dalam ketidakadilan sosial, siapa secara nyata mengambil tindakan 
(agency) menjadi tidak jelas, akibatnya yang dikenai atau dimintai 
tanggungjawab juga menjadi kabur sosoknya. Ketidakadilan struktural 
menormalisasi akses yang tidak setara terhadap sumber-sumber 
daya sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesejahteraan, hak atas 
perumahan, pelayanan publik, dan tentu saja, kekuatan politik. 

Kekerasan yang sifatnya langsung maupun tak langsung 
(struktural) memiliki manifestasi berbeda, tetapi sering berkaitan dan 
saling tergantung. Opotow (2001) menjelaskan bagaimana kekerasan 
struktural maupun kekerasan yang bersifat langsung merupakan hasil 
dari justifikasi moral dan rasionalisasi-rasionalisasi. Yang dimaksud 
‘moral’ di sini adalah norma-norma, hak-hak, kebutuhan dasar, obligasi, 
kewajiban, tugas-tugas, yang semuanya membentuk pemahaman kita 
mengenai keadilan dan menuntun perilaku kita terhadap yang lain. 
Kumpulan keyakinan moral mengoperasionalisasi pemahaman kita 
mengenai keadilan dengan mengidentifikasi, misalnya, siapa berhak 
atas apa, dari siapa. 

Berbeda dengan keyakinan banyak pihak yang menyatakan bahwa 
keadilan dan moralitas itu bebas nilai, dalam realitasnya keyakinan 
moral masyarakat tidak bebas nilai. Kita menerapkannya dengan 
mengacu pada pihak-pihak yang kita anggap berharga. Dan yang 
kita anggap berharga adalah ”yang ada dalam cakupan keadilan kita 
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(moralitas komunitas)”, seperti anggota keluarga, teman, orang-orang 
yang sepandangan. Kita memperluas pertimbangan keadilan pada 
mereka, berbagi sumber-sumberdaya komunitas dengan mereka, bahkan 
bila perlu berkorban untuk mereka untuk memastikan kesejahteraan 
mereka.

Di lain pihak, kita juga melihat orang-orang lain yang kita anggap 
asing, bahkan musuh, dan mereka adalah orang atau pihak-pihak yang 
kita eksklusikan secara moral, kita keluarkan dari lingkaran moral. 
Orang-orang yang kita keluarkan dari lingkaran dapat kita benci, kita 
anggap ‘bukan sesama’, bahkan ‘bukan orang’. Akibatnya, berbagai 
kerugian, kesulitan hidup, eksploitasi dan perlakuan-perlakuan buruk 
pada mereka terlihat normal, dapat diterima, memang demikian adanya, 
bahkan ‘baik’ atau ‘seharusnya’. Keadilan, kepatutan dan kepantasan 
seolah tidak relevan diterapkan terhadap mereka. Bahkan bila mereka 
tidak memperoleh perlakuan buruk, hal tersebut dapat menimbulkan 
kemarahan atau rasa tidak senang kita (misal: mungkin kita merasa 
marah bila keluarga teroris diperlakukan baik oleh masyarakat). 
Bahkan perlakuan buruk pada pihak-pihak yang di luar lingkaran 
moral tidak jarang kita rayakan sebagai suatu kemenangan (Opotow, 
2001). Banyak contoh dapat diberikan, misalnya saat kita berkomentar 
”Bagus, kelompok seperti itu dibasmi saja! Biar pada mati semua!”.

Satu manifestasi dari cara berpikir eksklusif adalah keyakinan 
sebagian besar dari kita, bahwa orang atau kelompok yang mengalami 
perlakuan buruk, pastinya dalam cara-cara tertentu, (secara langsung) 
memang pantas atau telah berperan sehingga menyebabkan kejadian 
atau perlakuan buruk terhadap mereka terjadi (Opotow, 2001). Biasanya 
penjelasannya kemudian dilekatkan pada ‘atribut’ atau stereotipe 
yang kita yakini mengenai individu atau kelompok tersebut. Bila 
seorang dari suku X diserang oleh kelompok dari suku Y, kita mungkin 
berkomentar: “Memang orang-orang (dari suku X) itu menjengkelkan. 
Kerjaannya mabuk dan mengganggu orang.”  (Bisa jadi ia sama sekali 
tidak menampilkan stereotipe atau hal yang diyakini itu). Ketika 
mendengar seorang perempuan mengalami kekerasan seksual, mungkin 
kita bertanya: “Penampilannya bagaimana? Perempuan sering mengaku 
diperkosa padahal dia sendiri yang pakai pakaian minim.” (Seolah 
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perempuan yang mengalami kekerasan seksual memiliki karakteristik 
seragam, yang sekaligus menunjuk pada kesalahannya sendiri sehingga 
ia mengalami kejadian tersebut. Bisa saja ia berpakaian tertutup 
bahkan berjilbab). Bahkan mungkin korban pengeboman di Mega 
Kuningan akan memperoleh tanggapan: “Dia kan memang bagian dari 
antek-antek Amerika.”  

Dimensi dari eksklusi moral bisa dilihat dalam intensitas, pelibatan 
diri dan keluasan yang berbeda-beda. Misalnya kita bisa saja melakukan 
tindakan mulai dari tidak melibatkan orang lain yang tidak kita sukai, 
hingga melakukan penghinaan eksplisit atau kekerasan. Dari segi 
pelibatan diri, kita bisa langsung melakukan tindakan buruk seperti 
menghina atau memukul, hingga membiarkan orang lain melakukan 
tindakan buruk. Jadi pelibatan diri bervariasi mulai dari membiarkan 
(dalam arti ’ignoring’ – membiarkan saja karena tak peduli, ataupun 
‘allowing’ – membiarkan seolah/karena menyetujui), memfasilitasi, 
melakukan sendiri (mengeksekusi), atau merencanakan, dalam arti 
menjadi ‘otak’ tindakan. Dari sisi keluasan cakupan sasaran, manusia 
juga dapat melakukannya pada kelompok spesifik tertentu hingga 
mempengaruhi masyarakat dalam konteks luas, misalnya pemerintahan 
diktatorial (Opotow, 2001)

Dasar Psikologi Eksklusi Moral

Dasar-dasar Psikologi untuk eksklusi moral sesungguhnya adalah 
kecenderungan-kecenderungan persepsi normal manusia seperti 
diuraikan di bawah, yang satu sama lain sering bertumpang-tindih 
(Opotow, 2001):

Kategorisasi sosial

Kecenderungan kita untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi 
objek termasuk kategori sosial merupakan suatu proses persepsi 
yang alamiah untuk memudahkan pemahaman dan ingatan. Meski 
demikian, hal tersebut dapat sekaligus menjadi dasar rasionalisasi dari 
ketidaksetaraan struktural dan ketidakadilan sosial. Misalnya, etnisitas 
atau jenis kelamin yang sesungguhnya merupakan karakteristik fisik 
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netral, dapat menjadi kategori yang dipenuhi muatan nilai, yang 
menyebabkan yang satu dianggap lebih rendah atau lebih bernilai, 
dan akibatnya, menyebabkan perlakuan-perlakuan yang berbeda.

Penilaian evaluatif

Hal mendasar dari persepsi kita sebagai manusia adalah cenderung 
membuat penilaian yang sederhana, yang sifatnya evaluasi dikotomis, 
misalnya: baik-buruk, benar-salah, hitam-putih dan sebagainya. 
Mengutip Tajfel, Opotow (2001) mengatakan bahwa penilaian evaluatif 
ini mengandung komponen kognitif, afektif dan moral. Dari perspektif 
perilaku dan belajar sosial yang sifatnya evolusioner, penilaian evaluatif 
memiliki nilai-nilai adaptif yang positif karena dapat memberikan 
umpan-balik yang akan melindungi kesejahteraan dan keamanan kita. 
Walau begitu, penilaian evaluatif juga dapat mendukung kekerasan 
struktural dan sikap yang mengeksklusi pihak lain, bila perbedaan dan 
keragaman dipahami secara negatif. Pola pikir dan praktik-praktik in-
group/out-group, juga cara pikir  ’kita vs. mereka’ merupakan implikasi 
dari pembandingan sosial yang memaksimalkan identitas sosial positif 
bagi diri dan/atau kelompok sendiri, dengan merugikan pihak-pihak 
lain. 

Kesalahan atribusi yang mendasar (fundamental attribution 
error)

Kita cenderung mengatribusi perilaku kita sendiri pada faktor-
faktor situasional. Contoh: ’saya memukul X yang berasal dari suku 
berbeda dan menganut agama berbeda dari saya karena dia menyerempet 
mobil saya’ (bukan karena prasangka dan kebencian saya terhadap 
kelompok suku dan agamanya). Di lain pihak, kita mengatribusi 
perilaku pihak-pihak lain pada kepribadian dan disposisi-disposisi lain 
yang cenderung menetap (misal: ’A pasti memukul saya karena benci 
pada saya yang menganut agama berbeda dari dia’). Bias atribusi ini 
terjadi karena faktor-faktor situasional yang mempengaruhi tindakan 
pihak-pihak lain tidak kita pahami atau tidak kita ketahui dengan 
jelas, dibandingkan dengan faktor situasional yang terjadi pada diri 
sendiri. Kita tidak melihat faktor situasional yang kompleks yang 

•
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mempengaruhi perilaku mereka. Akibatnya, atribusi yang kita kenakan 
pada pihak lain sifatnya mengarah ke penjelasan karakter. Karena 
sifatnya disposisional (ada seolah telah terberi), penjelasan karakter 
umumnya bersifat lebih keras dan tanpa kompromi.

Bias yang bermanfaat bagi diri sendiri (self-serving bias)

Pembandingan-pembandingan sosial sering berdampak pada 
penilaian moral yang mengandung bias-bias egosentris. Persepsi dan 
penilaian yang bersifat egosentris ini meningkatkan, atau membesar-
besarkan, ketidaksempurnaan pihak-pihak lain, dan menyebabkan kita 
mengambil simpulan bahwa yang lain kurang pantas, atau lebih buruk 
daripada kita. 

Pola berpikir kalah-menang (zero-sum)

Meskipun konflik sebenarnya dapat diselesaikan dengan 
keuntungan-keuntungan di kedua belah pihak, kita cenderung 
melihat konflik sebagai pertarungan yang harus diselesaikan melalui 
kemenangan. Artinya, harus ada yang kalah, dan kita harus menang, 
atau sedapat mungkin menghindari kekalahan itu. Cara pandang ini 
sesungguhnya sering tidak tepat dan dibesar-besarkan, karena bukankah 
ada penyelesaian masalah yang sifatnya ’win-win’? Penyelesaian masalah 
yang menguntungkan semua pihak jarang dipikirkan ketika kita telah 
terjebak dalam pengelompokan. Pola pikir ini dapat mengembangkan 
sikap negatif, prasangka, ketakutan, bias dan juga kebencian, karena 
tentu saja semua pihak tidak ingin menjadi pihak yang kalah.  

Projeksi yang bersifat atributif

Kecenderungan kita untuk mempersepsi pandangan-pandangan 
kita sebagai benar dan universal mempengaruhi penilaian kita mengenai 
orang lain. Kita berpikir bahwa ’harusnya orang lain berpikir seperti 
kita, karena bukankah memang demikian?’ (contoh sederhana: ada 
kelompok yang menganggap sangat penting untuk menghormati para 
senior/orangtua, sementara ada kelompok lain yang tidak memedulikan 
hal tersebut dan menganggap yang terpenting adalah keterbukaan 
dan kelugasan bicara. Keduanya merasa heran dan tidak mengerti 
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mengapa satu sama lain berperilaku sangat berbeda). Perbedaan 
karakteristik budaya, nilai dan cara pandang dapat menyebabkan kita 
sangat sulit memahami orang atau kelompok lain yang berbeda bahkan 
berseberangan. Akibatnya, ketika orang lain memiliki cara pandang 
yang berbeda dengan kita, projeksi atributif kita mengarahkan kita 
untuk melihat pihak-pihak lain itu sebagai salah. Karena ia atau 
mereka berperilaku atau berpikir salah, dengan sendirinya mereka 
’bukan orang-orang dekat’, mereka di luar komunitas moral kita.

’Just world thinking’

Bagaimanapun agar dapat bertahan hidup dalam dunia yang 
kadang sulit dipahami, kita memiliki kebutuhan untuk mempersepsi 
dunia sebagai adil, dan untuk meyakini bahwa masing-masing manusia 
akan atau telah memperoleh apa yang memang berhak mereka dapatkan. 
Manifestasinya adalah pada pemahaman yang akhirnya kita mantapkan 
dalam diri, bahwa seseorang atau suatu pihak yang mengalami suatu 
hal buruk itu, sesungguhnya ’tidak sedemikiannya menderita’ atau 
’ya memang nasibnya harus begitu’. Ini untuk meminimalkan konflik-
konflik dalam diri kita sendiri, untuk meminimalkan rasa bersalah 
ataupun ketidakberdayaan yang mungkin timbul. Pengamat atau pihak-
pihak yang menjadi saksi dari peristiwa ketidakadilan dan kekerasan, 
barangkali akan mengambil pola pikir ini agar kekacauan batinnya 
menjadi minimal, dan ia dapat melanjutkan hidupnya. 

Semua kecenderungan distorsi persepsi di atas sesungguhnya 
memiliki aspek-aspek alamiah yang adaptif, mengandung komponen 
perlindungan diri, dan tidak dengan sendirinya berbahaya. Di lain 
pihak, bila tidak disadari dan diminimalkan potensi negatifnya, hal 
ini juga dapat menumbuhsuburkan eksklusi moral, ketidaksetaraan dan 
kekerasan struktural, dan ketidakadilan sosial. 

Eksklusi moral, apakah terlihat eksplisit atau tidak, aktif maupun 
pasif, menampilkan beberapa karakteristik orientasi psikologis 
sebagai berikut (Opotow, 2001): (a) melihat mereka yang ’di luar’ atau 
dieksklusi sebagai jauh, berjarak secara psikologis; (b) kurang atau 
tidak menghayati kewajiban moral konstruktif, atau tanggungjawab, 
terhadap pihak-pihak yang dieksklusi; (c) melihat yang dieksklusi 
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sebagai bukan entitas, bisa dibuang, tidak penting, tidak berhak atas 
perlakuan pantas dan adil maupun sumber-sumber daya yang ada 
dalam komunitas. Yang dieksklusi tidak perlu memperoleh pengorbanan 
moral (dari pihak yang mempersepsi) untuk dapat mengembangkan 
kesejahteraannya; (d) menyetujui prosedur atau dampak-dampak yang 
harus dijalani atau dialami oleh pihak yang dieksklusi, sementara hal 
yang sama dianggap tidak adil atau tidak dapat diterima bila terjadi 
pada kelompok sendiri. 

Ketidaksetaraan dan Kekerasan Struktural serta Aspek 
Psikologinya

Johan Galtung awalnya menggunakan istilah ‘kekerasan struktural’ 
untuk memaksudkan semua halangan terhadap potensi-potensi 
manusia yang disebabkan oleh struktur-struktur ekonomi dan politik. 
Ketidaksetaraan akses pada sumberdaya, kekuasaan politik, pendidikan, 
pelayanan kesehatan, posisi hukum, dan lain sebagainya, dapat 
menjadi bentuk kekerasan struktural. Intinya, kekerasan struktural 
ada bila masyarakat dirugikan posisinya karena tradisi-tradisi politik, 
hukum, ekonomi, atau budaya (Winter dan Leighton, 2001).  

Semua uraian sebelumnya menjelaskan bahwa proses terjadinya 
eksklusi moral sesungguhnya sama dengan proses menetapnya 
prasangka, semuanya kembali ke  fungsi kognitif adaptif dalam diri 
manusia. Stereotipe sebenarnya berasal dari upaya atau proses-proses 
kategorisasi, upaya untuk menyederhanakan fenomena yang kompleks 
dan variasi-variasi acak dalam hidup. Dalam fenomenanya yang 
kompleks di kehidupan nyata, konsekuensi dari proses kategorisasi 
adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan perbedaan dari 
kelompok berbeda, dan meminimalkan perbedaan di dalam kelompok 
yang sama. Pada akhirnya, stereotipe menjadi prasangka yang berefek 
spiral, selain makin menguatkan stereotipe, menghalangi terjadinya 
‘uji realitas’ (Tajfel, mengacu pada beberapa penelitian, 1973), makin 
menguatkan eksklusi moral, demikian seterusnya.

Kita mendefinisikan diri – dalam banyak hal – dalam kerangka 
keanggotaan kelompok sosial kita, dan cenderung mencari identitas 
sosial yang positif. Individu menganggap dirinya menjadi bagian 
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dari kategori kelompok tertentu, sehingga juga meyakini nilai-nilai 
kelompok serta menghayati emosi-emosi yang dihayati kelompok. 
Teori ini membantu kita memahami mereka yang merasa identitasnya 
terancam, dan berperilaku yang oleh orang luar terlihat irasional atau 
tidak masuk akal (Hewstone dan Cairns, 2001). 

Staub (2001) menggunakan istilah ‘ideologi-ideologi destruktif’, 
yakni ketika kita meng’klaim’ ideologi yang mengutamakan kelompok 
atau pandangan tertentu sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok 
yang berbeda dari kelompok kita mengalami diskriminasi, perendahan, 
penekanan-penekanan khusus. Pengutamaan maupun penekanan 
tertentu bisa berdasarkan identitas sosial seperti ras, agama, kelas 
sosial-ekonomi, jenis kelamin, atau karakteristik lain. Hal di atas pada 
gilirannya makin memantapkan in-group/out-group dan eksklusi moral 
pada kelompok lain. 

Banyak perasaan negatif dapat muncul dan menetap akibat 
prasangka, konflik dan kekerasan antar kelompok. Perasaan-perasaan 
yang muncul antara lain: marah, terluka, frustrasi, kehilangan 
kepercayaan, teralienasi, tak memiliki harapan, benci, takut, 
dikhianati, atau menyerah pada kondisi-kondisi yang tidak memuaskan. 
Transferensi dapat terjadi, dalam hal ini umumnya transferensi 
negatif, ketika respon-respon yang dipelajari berdasarkan pengalaman 
sebelumnya, dibawa terus, atau digeneralisasikan pada relasi-relasi 
atau konteks lain. 
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Bagan.  6.1. Psikologi Eksklusi Moral 6

Manusia individu Fakta sosial Manusia dalam 
kelompok sosial

Persepsi: kategorisasi, 
generalisasi, 
diferensiasi

Perbedaan individu 
dan kelompok; 
pengelompokan

Stereotipe, cenderung 
melebih2kan 
perbedaan klp lain, 
dan meminimalkan 
perbedaan dlm klp 
sendiri

Pemantapan 
persepsi, prasangka, 
tertutupnya 
kemampuan uji 
realitas

Pemantapan 
pengelompokan; 
konflik; group think

Prasangka, identifikasi 
klp, atribusi (-) pd klp 
lain, 

Pemantapan 
kesadaran dan 
eksistensi diri; 
pemantapan nilai, 
norma, pandangan 
agama/ spiritualitas 

KONTEKS 
SEJARAH-BUDAYA-
SOSIAL-POLITIK-
EKONOMI-GEOGRAFIS-
LINGKUNGAN-BAHASA 
DLL

Pemantapan kesadaran 
klp, mekanisme 
pertahanan diri individu 
dan klp, konflik sosial 
dilihat ‘personal’, 
ideologi destruktif 

Pemantapan emosi 
(-): konflik, stres, 
frustrasi, marah, 
takut, jijik, trauma/
luka batin 

Pemantapan in group-
out group, perilaku 
meminggirkan klp lain 

Pemantapan sentimen 
primordial, idealisasi 
klp sendiri, mekanisme 
pertahanan diri

Emosi: emosi (+) 
(-), diferensiasinya, 
kesadaran akan 
kebutuhan diri

Konflik kepentingan, 
in group-out group, 
diskriminasi, kekerasan

Pemantapan emosi (-) 
thd klp lain, emosi (+) 
thd klp sendiri, trauma 

6 Diambil dan diolah kembali dari Poerwandari, 2007. ‘Memetakan Kebhinekaan dalam 
Kontinum Destruksi dan Konstruksi. Pemikiran awal mengenai peran psikologi dalam 
mengelola kebhinekaan menjadi sinergi. Makalah yang disiapkan untuk Sidang Pleno 
Temu Ilmiah Nasional dan Kongres X
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Mendeteksi Ketidakadilan Sosial dan Eksklusi Moral

Bagaimana kita mendeteksi ketidakadilan sosial dan eksklusi 
moral? Bahkan meskipun sangat meluas dan parah, ketidakadilan sosial 
mungkin sulit diidentifikasi bila telah melembaga (terinstitusionalisasi) 
sehingga seolah ’memang wajar demikian, tidak ada hal yang salah 
dan harus diubah dari itu’. Beberapa karakteristik dan situasi yang 
perlu kita pahami adalah (Opotow, 2001):  

Ketidakadilan sosial sering tidak dilihat sebagai isu moral

Dampak negatif dan penderitaan dari pihak lain umumnya kurang 
terlihat jelas dan kurang memunculkan rasa sakit daripada penderitaan 
yang dialami sendiri. Karenanya, bagaimana kita memahami situasi 
pihak lain menentukan apa yang kita yakini harus dilakukan. Berbagai 
bentuk kewajiban berbeda dapat menjadi konsekuensi dari konstruksi 
pikiran kita mengenai sejauh mana hal yang terjadi pada orang lain itu 
relevan secara moral untuk kita pedulikan. Suatu perlakuan sangat tidak 
manusiawi pada pihak lain misalnya upah sangat rendah pada buruh 
atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat kita lihat sebagai 
fakta ’kehendak personal’ saja (”itu kan maunya dia kerja di situ”; ”itu 
kan maunya dia tetap bertahan dalam perkawinannya”), atau ’konvensi 
sosial’ yang tidak perlu dipertanyakan lagi (”Kalau mau menuntut gaji 
lebih ya pabriknya tutup dan malah banyak yang menganggur”; atau 
”tugas istri ya melayani suami, kalau tidak mau ya jangan kawin”). 
Padahal hal tersebut perlu dilihat sebagai isu moral yang mengandung 
muatan nilai yang harus diperjuangkan. Misalnya: ”Memberi upah yang 
sangat rendah itu merupakan tindakan eksploitasi yang harus dilarang” 
atau ”Perlu ada kesetaraan dan sikap saling menghormati antara suami 
dan istri”.

Ketidakadilan sosial sulit untuk dilihat atau disadari dari 
dekat

Ketidakadilan sosial sulit untuk dilihat atau disadari dari dekat, 
atau bila kita sendiri ada dalam situasi tersebut. Kita lebih mudah 
mengambil kesimpulan mengenai adanya ketidakadilan sosial atau 
eksklusi moral bila hal tersebut terjadi jauh di masa lampau, atau 
di komunitas yang jauh dari komunitas kita sendiri. Misalnya, kita 

•
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lebih mudah mengidentifikasi diskriminasi terhadap perempuan yang 
dilakukan di komunitas bangsa lain, daripada yang dilakukan bangsa 
sendiri. Kita sulit menyadarinya bila kita dekat, atau ada dalam situasi 
itu sendiri. Kita menjelaskannya sebagai fenomena ’penipuan diri’ (self-
deception), yang dapat terjadi bila kita menghadapi suatu fakta atau 
kejadian yang berkontradiksi dengan pandangan kita mengenai dunia. 
Menggunakan konsep yang dikembangkan Bandura, Opotow (2001) 
mengatakan kita secara psikologis lebih mudah mempertanyakan 
kredibilitas dari fakta yang dekat atau terjadi pada kita, menolak 
relevansinya, atau mendistorsinya agar sesuai dengan pandangan kita 
sendiri. Agar tidak sungguh-sungguh berkonflik dengan diri sendiri 
akibat menemukan fakta-fakta yang mendiskonfirmasi keyakinan kita, 
kita sadar maupun tak sadar mencoba tidak peduli atau tidak mencari 
tahu fakta.

Sikap tidak mengambil keputusan atau tidak mengambil 
tindakan menyebabkan ketidakadilan sosial terus berlangsung

Mayoritas dari kita akan memilih tidak mengambil tindakan apapun, 
dengan berbagai alasan seperti: ’tidak tahu apa yang sesungguhnya 
terjadi, tidak ikut terlibat, harus bersikap objektif dan netral’. 
Sesungguhnya sikap netral itu tidak ada. Ketidakmampuan bersikap, 
atau mengatasnamakan ’netralitas’ untuk tindakan tidak mengambil 
langkah apapun terhadap situasi buruk yang terjadi, sesungguhnya 
berarti membiarkan ketidakadilan tetap berlangsung. Sikap netral 
sesungguhnya bermakna pemberian dukungan pada ’status quo’.

Memerangi atau menghapus ketidakadilan sosial sangat 
menyerap sumberdaya

Membatasi keadilan dalam lingkup sempit akan mengarah pada 
ketidakadilan bagi pihak-pihak lain. Tetapi memperluas cakupannya 
juga tidak mudah, dan akan banyak menyerap sumberdaya. Karenanya, 
meski berupaya sekuat mungkin meminimalkan bias dan eksklusi 
moral, pada akhirnya kita atau kelompok-kelompok yang ada akan 
cenderung mengutamakan terlebih dulu pihak-pihak yang dianggap 
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lebih dekat. Hal inilah yang juga menjadi penyebab sangat sulitnya 
berbagai bentuk ketidakadilan sosial dihapuskan secara tuntas dan 
semerata mungkin.

Hak-hak Asasi Manusia sebagai Konsep Penting

Telah didiskusikan panjang betapa berbagai bentuk distorsi 
persepsi hingga eksklusi moral merupakan suatu proses psikologis 
adaptif yang diperlukan juga untuk perlindungan diri. Meski demikian,  
sekaligus proses ini dapat mengembangkan dan mengentalkan berbagai 
bentuk konflik sosial, kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi antar 
kelompok. Karenanya, menyadari dan meminimalkan sisi-sisi destruktif 
dari distorsi persepsi menjadi sangat penting. Dalam hemat kami, 
konsep yang dapat digunakan untuk meminimalkan kecenderungan 
eksklusi moral itu adalah konsep ’hak-hak asasi manusia’. 

“Semua manusia lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak-
haknya. Manusia dibekali akal budi dan suara hati dan harus berlaku 
terhadap satu sama lain sebagai sesama saudara”. Hak-hak asasi 
manusia mengacu pada hak-hak dasar dan kebebasan yang lekat pada 
semua manusia, siapapun ia, tanpa kecuali. Doktrin hak-hak asasi 
manusia mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan ada untuk standar 
minimal keadilan, toleransi dan martabat manusia (Lykes, 2001). 
Menjadi jelas bahwa tampaknya ini menjadi satu-satunya konsep yang 
dapat digunakan untuk meminimalkan kecenderungan-kecenderungan 
individual maupun kelompok yang bersifat primordial dan dapat 
menjadi destruktif terhadap pihak-pihak lain. 

Banyak pengkaji masalah hak-hak asasi manusia menggunakan 
istilah generasi pemikiran hak-hak asasi manusia untuk membahas 
perkembangan historis dari perumusan hak-hak asasi manusia (Lykes, 
2001). Generasi pertama dari pemikiran hak-hak asasi manusia bicara 
mengenai hak-hak sipil dan politik, dan pemikiran ini berkembang di 
abad 17 dan 18. Generasi kedua bicara mengenai hak sosial, ekonomis 
dan budaya, dan berkembang di abad 19. Generasi ketiga mengacu pada 
’hak-hak solidaritas’ (solidarity rights) seperti hak atas pembangunan, 
determinasi diri atau penentuan nasib sendiri, perdamaian, juga 
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lingkungan yang bersih dan sehat. Hak-hak yang diperjuangkan 
generasi keempat mengacu pada hak-hak kelompok masyarakat adat 
(indigenous), yang mulai berkembang di abad 20. 

Pemikiran hak-hak asasi manusia generasi ketiga dan keempat 
mempertanyakan asumsi karakter universal dari deklarasi-deklarasi 
hak-hak asasi manusia yang telah ada. Mereka menekankan pentingnya 
konteks sosial, seperti budaya, lingkungan dan sejarah dalam definisi 
hak-hak asasi manusia, juga terkait ’siapa’ yang ditunjuk oleh konsep 
tersebut. Secara khusus, generasi tiga dan empat mengafirmasi 
kolektivitas sebagai lokus penting dari hak. Perdebatan mengenai hak-
hak masyarakat adat menantang konsep yang telah mapan mengenai 
universalitas dari hak-hak asasi manusia, dengan menekankan posisi 
relatif dari kolektivitas-kolektivitas yang berbeda terkait kekuasaan 
dan sumber daya. Semuanya ini kemudian memperluas, atau melengkapi 
konsep-konsep hak-hak manusia yang telah ada sebelumnya. Yakni, 
hak-hak asasi manusia yang adalah memfokus perhatian pada individu 
tetapi juga kolektif, juga kekuatan-kekuatan sistemik dan struktural 
dalam mana manusia dan hak-hak asasinya terlekat (Lykes, 2001).

Hak-hak Asasi Perempuan

Terkait hak-hak asasi manusia, penting untuk menyinggung secara 
khusus mengenai hak-hak asasi perempuan. Kelompok perempuan 
atau yang peduli pada kepentingan perempuan melihat bahwa dalam 
konsep hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi perempuan belum tentu 
dipahami atau memperoleh perhatian. Ini karena terlalu lama laki-
laki digunakan sebagai standard dan tolok acuan pemahaman tentang 
manusia, padahal pengalaman manusia perempuan dan manusia laki-
laki dapat sangat berbeda. 

Bahkan dalam bahasa yang digunakan pun telah terkandung 
diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 
(yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 1948) 
bicara mengenai ’man’, ’brotherhood’ dan kata ganti ’he’ dan ’his’, dan 
mengandaikan bahwa perempuan otomatis telah masuk di dalamnya. 
Tetapi penelitian-penelitian psikologi mengenai bahasa memperlihatkan 
betapa menggunakan konsep ’maskulin’ untuk mewakili kedua jenis 
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kelamin akan merugikan keterwakilan perempuan dalam berbagai 
sisi (lihat misalnya Hyde, 2007, dan Rollins, 1996). Pengalaman 
dan kebutuhan asasi perempuan berbeda karena kondisi biologis-
reproduktifnya yang berbeda, juga karena konstruksi gender yang 
berbeda. Karenanya menjadi sangat penting untuk mengembangkan 
instrumen hak-hak asasi manusia yang memahami kekhasan persoalan 
perempuan. 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (disingkat CEDAW), atau diterjemahkan sebagai Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, diadopsi 
pada 18 Desember 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Konvensi ini secara internasional memiliki kekuatan hukum 
sejak 3 September 1981, dan diratifikasi oleh Republik Indonesia 
pada tahun 1984 melalui UU no 7/1984. CEDAW menjadi instrumen 
hukum sangat penting karena mengangkat hak-hak asasi perempuan 
sebagai bagian integral yang harus diperjuangkan dalam konsep hak-
hak asasi manusia. Selain bicara hak-hak sipil perempuan, konvensi 
ini memberikan perhatian besar pada hal sangat mendasar yang 
sering menjadi sumber diskriminasi terhadap perempuan, yakni aspek 
reproduksinya. Secara khusus dinyatakan bahwa ‘peran perempuan 
dalam reproduksi dan melahirkan anak tidak dapat menjadi dasar 
diskriminasi terhadap perempuan’.  Ada tiga prinsip dasar CEDAW, yakni 
(a) kesetaraan substantif (substantive equality); (b) non-diskriminatori; 
dan (c) kewajiban negara untuk memastikan penghapusan diskriminasi 
terhadap perempuan.

Konsep ‘kesetaraan substantif’ berbeda dengan pendekatan 
‘kesetaraan formal’ dan ‘perlindungan’. Dalam konsep ‘kesetaraan 
formal’, laki-laki dan perempuan dilihat menjadi bagian dari kelompok 
yang sama (sama-sama manusia), sehingga perlu memperoleh 
perlakuan yang sama. Konsep kesetaraan formal sebenarnya masih 
memberlakukan diskriminasi terhadap perempuan, mengingat ada 
konstruksi gender dalam peran-peran sosial-budaya yang membebani 
perempuan, yang dianggap tidak ada, atau tidak menjadi perhatian. 
Juga, fungsi dan peran reproduksi perempuan (perbedaan biologis) 
seolah menjadi tanggungjawab perempuan itu sendiri, padahal 
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sesungguhnya fungsi itu menjadi kepentingan seluruh umat manusia 
untuk memastikan keberlanjutan generasi. Dengan kata lain, 
kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman perempuan tidak diindahkan 
dengan alasan ‘netralitas’, yang sesungguhnya menggunakan standard 
laki-laki. Sementara itu, dengan alasan melindungi perempuan, 
pendekatan perlindungan akhirnya berdampak membatasi hak-hak 
perempuan. Perempuan diperlakukan berbeda karena fungsi-fungsi dan 
peran-peran reproduksinya harus dilindungi, juga karena perempuan 
diyakini lebih lemah, lebih rentan. Kebebasan dan kesempatan untuk 
berkembang dihambat, bahkan perempuan dieksklusi dari berbagai 
peran yang sesungguhnya sangat mungkin dijalankannya dengan baik. 
Pendekatan ini sesungguhnya makin melanggengkan stereotipe dan 
perendahan terhadap perempuan, diskriminatif karena membatasi 
kebebasan dan hak-hak perempuan, bahkan dapat meng-kriminalisasi 
perempuan yang dianggap tidak patuh pada aturan-aturan yang ada.

Berbeda dari dua pendekatan di atas, kesetaraan substantif 
mementingkan kesetaraan dalam capaian atau hasil, atau kesetaraan 
‘de-facto’. Konsep diskriminasi dijelaskan dapat bersifat langsung, 
mengacu pada pemberian tindakan atau penghilangan tindakan 
yang secara jelas bertujuan pembedaan atau diskriminasi terhadap 
perempuan. Diskriminasi juga dapat bersifat tak langsung, mengacu 
pada pemberian tindakan atau penghilangan tindakan yang tidak 
memiliki tujuan mendiskriminasi tetapi berdampak diskriminatif 
terhadap perempuan. Diskriminasi dapat terjadi secara majemuk, 
dengan adanya interseksi antara perlakuan-perlakuan berbeda terkait 
kategori etnis, ras, status sosial-ekonomi, agama, usia, disabilitas dan 
sebagainya. 

Dengan pengertian diskriminasi seperti di atas, dalam kesetaraan 
substantif, perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki 
perlu memperoleh penanganan khusus, baik itu perbedaan biologis 
(peran khusus perempuan dalam reproduksi) maupun konstruksi sosial. 
Kesejarahannya juga perlu memperoleh perhatian. Maksudnya, bila 
selama berpuluh-puluh tahun perempuan tidak diberi kesempatan, 
atau dilarang untuk menjadi pemimpin, tentu titik berangkatnya 
menjadi berbeda dari laki-laki. Dalam hal ini, ada aksi afirmatif untuk 
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mempercepat perempuan mengejar ketertinggalan, yang tidak dapat 
diartikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap laki-laki. Hal penting 
dari pendekatan ini adalah bahwa negara dan masyarakat perlu 
menjamin lingkungan dan kondisi yang memampukan perempuan 
untuk menikmati dan menghidupi hak-haknya. 

Pada CEDAW, seluruh pasal yang ada menegaskan tanggungjawab 
negara untuk melakukan berbagai langkah menghapuskan diskriminasi 
terhadap perempuan, dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. 
Yang dimaksud negara di sini adalah semua alat atau organ negara, 
yakni struktur eksekutif, legislatif, judikatif, dan administratif di 
tingkat lokal. Pembagian kekuasaan internal (termasuk perbedaan 
pandangan dan kebijakan) di antara organ-organ negara tidak dapat 
menjadi alasan pemaaf dari kegagalan menjamin pemenuhan hak-hak 
perempuan. Hal ini mensyaratkan atau mengasumsikan bahwa berbagai 
organ negara yang berbeda perlu memiliki perspektif yang sama dan 
saling bekerjasama dalam memastikan penghapusan diskriminasi 
terhadap perempuan.

Penutup

Mengutip Martin-Baro, Lykes (2001) mengatakan bahwa psikologi 
yang kritis dan membebaskan memiliki beberapa butir fokus: (1) 
pembebasan didefinisikan sebagai pembebasan masyarakat maupun 
pembebasan personal; (2) menggunakan epistemologi baru dimana 
kebenaran bukanlah tunggal dan telah ada, melainkan dikreasi atau 
dikonstruksikan dari bawah; (3) menggunakan praksis baru, dimana 
peneliti dan pekerja psikologi meletakkan diri dalam proses penelitian-
aksi terhadap yang mengalami penindasan. Ia mengingatkan bahwa 
mengambil posisi bukan menunjukkan bias melainkan pilihan etis.

Cara pandang penting yang berbeda dari psikologi pembebasan 
adalah perpindahan perhatian psikologi menuju hal-hal yang bersifat 
sistemik dan struktural, dan individu dilihat menjadi abstraksi dari 
konteks yang multi lapis menyangkut aspek sosial, historis dan budaya. 
Dengan kerangka ini, kejadian traumatik misalnya, dilihat tidak saja 
sebagai fenomena intrapsikis, tetapi juga merupakan suatu peristiwa 
psikososial. Trauma psikososial merefleksikan proses dialektik, yakni 
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‘ada dalam relasi sosial dalam mana individu hanyalah menjadi bagian 
dari komunitas yang lebih besar’. Bila yang menonjol tampil dalam 
masyarakat adalah eksploitasi dan penekanan yang merendahkan 
kemanusiaan, trauma psikososial menjadi konsekuensi dan bagian dari 
kehidupan sehari-hari (Lykes, 2001). 

Semua uraian dalam bab ini menjelaskan betapa psikologi 
di lapangan bekerja dalam dunia yang tidak bebas nilai. Dengan 
kesadaran itu, psikologi dapat berperan aktif dalam menjunjung tinggi 
hak-hak asasi manusia, menumbuhkan keadilan sosial dan mengatasi 
persoalan-persoalan ketidaksetaraan dan kekerasan struktural, seperti 
disinggung dalam bab-bab lain. 
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BAB 8

PSIKOLOGI DALAM FASE KEDARURATAN 
BENCANA

Cinintya Dewi

”Aku ingat aku baru merasa bermanfaat saat.. waktu itu di 
tim ada yang namanya Nina, nah terus si Nina dapat kebagian 
tugas di Lanud, di Bandar AU karena di situ kamp besar untuk 
emergency. Korban yang parah akan diberangkat ke Medan 
atau rumah sakit yang cocok. Di sana dia merasa bermanfaat. 
Karena kemarin dia juga bagi-bagi logistik juga. Dia psikologi 
juga, Atmajaya. Dia ngajak, aku pergi. Karena agendanya 
agak loose, di situ aku selama dua hari, aku merasa lebih 
bermanfaat. Di situ kan banyak pasien, mereka dipilah akan 
berangkat ke mana, ke mana. Situasinya lebih parah dari ER, 
orang nangis, ada orang yang tangannya putus tapi ngga ada 
yang bisa meng-anastesi.

Jadi kita memberikan makan, perawat tidak ada. Dokter 
memberi obat, kita memberi makan, gantiin baju, wuih 
itu kan kotoran keluar semua, karena setelah empat hari 
nyangsang di pohonlah, nyuapin sambil dengerin dia cerita 
terus mindahin, baik cewek maupun cowok, di situ saya 
merasa lebih bermanfaat. Dibanding sebelum aku ke Lanud, 
aku ngerasa lebih bermanfaat di Lanud ini. Karena kalau 
logistik itu banyak yang bisa. 
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Di lingkungan Lanud itu aku lebih merasa, kamu psikolog 
kan, kamu begini begini, ada acknowledgement bahwa lo 
psikolog, yang menyebabkan kita dapat melakukan hal-hal 
yang memang lebih jadi kemampuan kita. Kaya ibu itu kayanya 
perlu dihibur. Kalau sebelumnya kan lo melulu logistik, sama 
kaya yang dialami teman Pulih di tempat lain yang melulu 
hanya ngurusin logistik. Mereka bilang kita ini apa tidak bisa 
melakukan yang lebih khas kita yang membuat kita merasa 
benar-benar bermanfaat? Sampai ada kebingungan dan 
kekesalan seperti itu.. “

 (dituturkan Jackie Viemilawati, Staf Yayasan Pulih untuk 
Respon Darurat Tsunami dan Gempa Aceh 2004-2005)

Pertanyaan Refleksi

Bagaimana kita membayangkan peran psikologi dalam fase 
kedaruratan bencana? Apakah ada hal-hal yang khas psikologi 
yang dapat dilakukan?

Mungkinkah bantuan kemanusiaan berdampak kurang positif, 
bahkan menyebabkan persoalan-persoalan lebih lanjut? Dapatkah 
diberikan contohnya? Bagaimana meminimalkan terjadinya hal 
tersebut? 

Bila membayangkan bantuan psikologis pasca bencana, apa yang 
Anda bayangkan dapat kita lakukan? Apakah bentuk-bentuk bantuan 
individual seperti konseling dan terapi, ataukah pendekatan 
yang lebih menyasar pada komunitas banyak? Bagaimana Anda 
membayangkan konsekuensi-konsekuensinya?

Bencana dan Aliran Bantuan Psikologis

Menjelang siang, Minggu, 26 Desember 2004, beberapa televisi dan 
radio menyiarkan adanya gempa berkekuatan 9 SR di Samudra Hindia, 
lepas barat pantai Aceh. Dikabarkan pula, gempa tersebut disusul 
oleh gelombang tsunami. Seluruh jaringan komunikasi terputus. Aceh 
terisolasi. Masyarakat Indonesia hanya bisa menduga-duga apa yang 
terjadi di provinsi paling ujung Indonesia itu. Dilihat dari besarnya, 

•

•

•
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terbayang kerusakan besar yang mungkin ditimbulkan. Ketika kemudian 
media menyiarkan kondisi terkini bencana itu, apa yang kita lihat di 
layar kaca membuat kita kaget. Fakta-fakta yang diberitakan setiap hari 
membuat kita terkejut. Kerusakan yang diakibatkan luar biasa besar 
dan luas. Bangunan rumah dan gedung yang tersapu tsunami luluh 
lantak. Jalanan rusak atau tertutup timbunan sampah yang terseret 
ombak. Aceh lumpuh total. Dan yang paling menyedihkan, korban 
jiwa mencapai ratusan ribu dan terus bertambah seiring ditemukannya 
jenazah-jenazah baru di ranting-ranting atau di antara puing-puing. 
Penyintas yang selamat dari terjangan air bah menemui diri mereka 
dalam kondisi terluka, kelaparan, dan kehilangan keluarga dan sanak 
saudara, rumah dan mata pencaharian. 

Barangkali, bencana gempa dan tsunami yang menerjang pantai 
barat Aceh adalah bencana yang paling banyak menarik perhatian 
masyarakat Indonesia selama berminggu-minggu bahkan berbulan-
bulan. Kerusakan besar yang diakibatkannya membuat banyak pihak 
tergerak nuraninya untuk membantu. Bantuan material maupun non 
material terkumpul dari banyak pihak. Para pihak yang merasa dapat 
membantu baik tenaga, pikiran maupun keterampilan berbondong-
bondong ke lokasi bencana. Seringkali diberitakan pula adanya 
kebutuhan akan tenaga kesehatan mental seperti psikolog dan 
psikiater untuk melakukan merespon kebutuhan psikologis masyarakat 
pasca bencana. 

Dari pengamatan dan pengalaman kami, seringkali kita sebagai 
praktisi kesehatan mental merasa bingung tidak tahu harus melakukan 
apa dalam merespons sebuah bencana apalagi yang skalanya besar 
seperti gempa dan tsunami Aceh 2004. Sebuah cerita di awal tulisan 
ini mengambarkan kebingungan akan peran psikolog dan penanganan 
psikologi dalam situasi darurat. Umumnya pada situasi darurat, 
kebutuhan yang paling mendesak dan dominan adalah pemenuhan 
kebutuhan fisik seperti misalnya kebutuhan untuk dijauhkan dari 
bahaya, pengobatan bagi yang terluka, kebutuhan logistik akan 
makan, minum, pakaian, maupun kebutuhan pribadi lainnya. Di 
sisi lain, adanya kesadaran akan pentingnya pemenuhan kebutuhan 
psikologis membuat pekerja kesehatan mental baik sukarela maupun 
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karena diminta dikirim sesegera mungkin ke lokasi bencana. Di tengah 
hiruk pikuk pemberian bantuan kesehatan dan logistik, kerap kali ada 
kebingungan, apakah mereka dibutuhkan dalam situasi ini? Apa yang 
bisa dilakukan? 

Dalam situasi darurat yang lain pun, masyarakat psikologi seolah-
olah tergagap, tidak tahu apa yang akan dihadapi dan harus melakukan 
apa. Misalnya saja, pengalaman penulis ketika terjadi pengeboman 
hotel JW Marriott, tahun 2009 yang lalu. Seorang rekan yang sudah 
menjadi psikolog senior, menelpon penulis. Ia bercerita bahwa dirinya 
dihubungi oleh salah satu perusahaan yang yang direkturnya meninggal 
karena peristiwa itu. Ia diminta untuk melakukan pendampingan 
psikologis bagi supir direktur tersebut. Sementara dirinya mengaku 
belum pernah melakukan pendampingan bagi korban maupun orang 
dekat korban dalam situasi bencana baik bencana alam maupun 
kemanusiaan. Dia mengaku bingung harus melakukan apa di pertemuan 
pertamanya. Beberapa hal yang ia tanyakan yaitu, kondisi seperti 
apakah yang akan ia temui? Haruskah ia memberikan terapi tertentu? 
Jika ya, jenis terapi apa yang efektif? Dia juga berencana memberikan 
EMDR, karena setidaknya  dia memiliki sedikit pengetahuan tentang 
teknik terapi tersebut. 

Situasi ini sering kita temui. Dimana niat baik, keinginan untuk 
membantu dan ketulusan tercampur dengan kebingungan (Gist dan 
Lubin, 1999). Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah, hal 
apa yang bisa dilakukan terkait aspek psikologi pada situasi tersebut? 
Adakah hal khusus yang perlu diketahui? Adakah perbedaan dengan 
pendampingan psikologis pada kasus-kasus lain?  Reaksi apa yang khas 
muncul pada penyintas? Lebih spesifik lagi, ketika harus bertugas di 
lokasi darurat bencana, pertanyaan-pertanyaan yang sering tanyakan 
adalah, apa yang dimaksud dengan situasi kedaruratan? Apa yang akan 
ditemui? Sampai kapan situasi kedaruratan itu berakhir? Kami mencoba 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam tulisan ini.  
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Kondisi Darurat Bencana: Apa yang akan Kita Temui?

Dalam benak kita mungkin yang terbayang kerusakan yang parah, 
kondisi penyintas yang panik dan tidak berdaya serta hiruk pikuk mereka 
untuk terus bertahan hidup. Namun sesungguhnya apa yang akan kita 
temui barangkali lebih kompleks dari itu. Permasalahan psikososial 
yang ditemui dalam situasi kedaruratan umumnya merupakan interaksi 
antara permalahan-permalahan yang timbul akibat bencana itu sendiri, 
situasi sebelum bencana maupun kondisi-kondisi yang ditimbulkan 
karena usaha-usaha pemberian bantuan kemanusiaan (IASC, 2007). 

Situasi yang Diakibatkan oleh Bencana

Kehilangan adalah kondisi yang ditemui pada mereka yang 
berada dalam situasi darurat bencana (Gist dan Lubin, 1999). Mungkin 
ada pula yang kehilangan nyawa atau terluka. Mereka yang selamat 
kehilangan sumber daya mereka, tempat tinggal, mata pencaharian 
dan mungkin keluarga. Mereka juga kekurangan pelayanan dasar seperti 
pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial dan pemerintahan. 
Lumpuhnya pelayanan dasar ini disebabkan hancurnya sarana dan 
prasarana dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan 
serta kurangnya sumberdaya manusia. Kerusakan jaringan komunikasi 
juga mungkin akan ditemui. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, 
bandara, dermaga dan pelabuhan kemungkinan dapat menutup akses 
lokasi bencana. Sistem ekonomi pun dapat terpengaruh. Aktivitas 
produksi, perdagangan dan perbankan mungkin memerlukan pemulihan 
segera. 

Bencana juga melumpuhkan sistem dukungan sosial masyarakat 
(Gist dan Lubin, 1999).  Pertama bencana melumpuhkan sistem 
dukungan sosial karena kelompok-kelompok yang dapat memberikan 
penguatan, meninggal atau terluka parah. Ketika tokoh masyarakat dan 
yang dituakan meninggal, ketiadaan mereka juga membuat aturan adat 
dan kebiasaan-kebiasaan yang membantu pemulihan, hilang bersama 
mereka. Begitu juga dengan meninggalnya keluarga, teman yang dapat 
membantu memberikan dukungan. Kedua, bencana melumpuhkan sistem 
sosial karena sifatnya yang merubah pola interaksi sosial. Bencana 
menyebabkan keluarga terpisah atau tidak dapat berkomunikasi karena 
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putusnya sistem komunikasi dan transportasi, penyintas direlokasi di 
luar komunitasnya, penduduk desa berada dalam lokasi pengungsian 
yang terpisah dan ketiadaan fasilitas publik yang memungkinkan 
masyarakat saling bertemu dan menguatkan. 

Kondisi Sebelum Bencana Memperkuat Masalah

Bencana cenderung memperkuat masalah-masalah yang sebelumnya 
ada terkait ketidakadilan dan ketidaksetaraan (IASC, 2007). Misalnya 
saja meningkatkan kekerasan berbasis gender, perlakuan diskriminatif 
pada perempuan, kaum minoritas atau kelompok-kelompok yang 
dikenai stigma sehingga paling minim sumber daya dan tidak memiliki 
posisi tawar.  Satu contoh sederhana: pemberian bantuan memberikan 
manfaat berbeda bagi satu pihak dan pihak lain. Di Aceh pasca 
tsunami, perempuan dewasa dan remaja yang tinggal di kamp-kamp 
pengungsian kesulitan untuk mengambil air karena letaknya yang 
jauh dan seringkali gelap, dan menjadi tempat berkumpul para lelaki. 
Mereka harus menjinjing dirijen-dirijen air sekaligus rentan pelecehan 
atau kekerasan seksual. Tambahan lagi, secara budaya perempuan 
umumnya dilarang untuk berada dekat dengan kumpulan laki-laki, yang 
makin mempersulit mereka untuk mendapatkan air. Padahal air adalah 
kebutuhan vital dalam kegiatan keseharian mereka seperti memasak 
dan mencuci. 

Bagaimana dengan kelompok yang minim sumber daya? Kelompok 
miskin adalah salah satu contohnya. Dalam bencana banjir, mereka 
biasanya adalah kelompok yang paling parah terkena dampaknya, 
pertama karena tempat tinggalnya berisiko paling tinggi terkena banjir 
dan kedua karena mereka paling minim sumber daya. Keterbatasan 
ekonomi membuat mereka tinggal di pinggir alur sungai. Ketika air 
sungai meluap, rumah merekalah yang pertama-tama hanyut. Arus 
sungai bisa jadi juga menghanyutkan sumber pendapatan mereka. 
Keterbatasan ekonomi juga membuat mereka lebih sulit untuk 
mengatasi dampak bencana lain seperti penyakit, atau memperoleh 
modal usaha untuk terus memenuhi kebutuhan hidup. 
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Kondisi-kondisi yang ditimbulkan karena usaha-usaha 
pemberian bantuan kemanusiaan

Masalah koordinasi adalah masalah yang paling sering ditemui 
pada situasi kedaruratan (IASC, 2007). Aliran bantuan dari berbagai 
pihak dengan bebagai jenis bantuannya menimbulkan kebingungan dan 
mungkin juga konflik di antara penyintas maupun para pemberi bantuan. 
Berdasarkan pengalaman kami beberapa masalah koordinasi yang khas 
yang mungkin ditemui dalam situasi kedaruratan adalah keterlambatan 
bantuan, desas desus mengenai akan datangnya bantuan dan tumpang 
tindih jenis bantuan, konflik dan perebutan kelompok dampingan dan 
area kegiatan diantara pemberi bantuan, serta konflik dan perebutan 
untuk memperoleh bantuan di antara masyarakat dampingan. Ada pula  
konflik mengenai pendekatan yang berbeda-beda di antara pemberi 
bantuan (misalnya dalam bidang kesehatan mental, bantuan psikologis 
individual vs komunitas, terapi vs mekanisme adapatasi alamiah, 
program singkat vs program berkesinambungan). 

Niat baik saja tidak cukup. Pemberian bantuan yang disertai 
ketidaktahuan bisa merugikan penyintas. Model pemberian bantuan, 
identifikasi kebutuhan penyintas, apa yang tepat diberikan dan kapan 
dilakukan seringkali merupakan refleksi dari, dan dipengaruhi oleh 
latar belakang pemberi bantuan (Gist dan Lubin, 1999). Aktivitas 
panggung boneka mungkin cocok untuk membantu anak-anak Situ 
Gintung memahami apa yang mereka alami. Tetapi membawa aktivitas 
yang sama di Aceh, bisa menimbulkan resistensi dari komunitas. 
Boneka bisa diartikan sebagai simbol yang tidak sesuai adat istiadat 
Aceh. Resistensi ini menghambat pihak luar yang ingin memberikan 
bantuan, bukan saja bantuan psikologis namun bantuan-bantuan lain 
yang mungkin sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. 

Gist dalam Gist dan Lubin (1999) memberikan istilah “trauma 
tourism” pada penanganan kedaruratan kesehatan mental yang 
melakukan kecenderungan untuk “mengunjungi” bencana dan 
“menggali” peristiwa traumatis tanpa menyadari efek negatif yang bisa 
mereka tinggalkan. Penyintas tsunami yang saya temui mengatakan 
merasa terganggu dengan pertanyaan para pemberi bantuan yang 
datang silih berganti menanyakan hal yang sama. Mereka semua 

•



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

��0

PSIKOLOGI DALAM FASE KEDARURATAN BENCANA

seringkali menanyakan, “Apa yang terjadi saat tsunami?”, “Apa yang 
kamu lakukan?”, “Bagaimana keluarga kamu?”. Pertanyaan-pertanyaan 
itu mungkin dilakukan dengan maksud membantu. Mencoba 
mendengarkan kisah dan kesedihan mereka. Mungkin beberapa hanya 
ingin memenuhi keingintahuan mereka dari orang yang mengalami 
langsung. Tapi seringkali, pertanyaan-pertanyaan itu membuat 
mereka harus mengingat kembali peristiwa yang begitu menyakitkan, 
membawa ingatan tersebut ke kesadaran. Dan itu dilakukan berulang-
ulang. Ibaratnya membuka kotak pandora, pihak-pihak itu pergi 
meninggalkan luka tersebut mengangga. Pada beberapa peneliitian, 
hal ini malah memperburuk keadaan penyintas bukan membantu (Lihat 
Gist dan Lubin, 1999).

Pada situasi darurat, ketergesa-gesaan dalam melakukan diagnosa 
seringkali membuat penyintas bingung dan terstigmatisasi. Ketika 
gempa Yogya 2006, kami bertemu seorang bapak. Ia sebelumnya pernah 
didatangi oleh sekelompok ekspatriat pekerja kesehatan mental yang 
mengatakan dirinya mengalami trauma. Kelompok ini tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan trauma, 
bagaimana menanganinya, dan mereka meninggalkan bapak itu dalam 
kebingungannya sendiri. 

Bagaimana Penyintas Bereaksi Terhadap Permasalahan?

PTSD atau Stres Pascabencana yang Merupakan Respon Wajar?  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi kehilangan 
secara siginifikan terkait dengan stres paskatrauma (lihat Gist dan 
Lubin, 1999). Trauma mengacu pada pengalaman-pengalaman yang 
mengagetkan dan menyakitkan yang melebihi situasi stres yang dialami 
manusia sehari-hari dalam kondisi wajar (Sidabutar, 2003). Bencana 
yang sifatnya tiba-tiba dan di luar kemampuan seseorang untuk 
menghadapinya membuatnya menjadi suatu pengalaman traumatis. 
Stres pascatrauma adalah reaksi yang menyusul peristiwa traumatis. 
Terkadang digunakan istilah stres pascabencana untuk merujuk pada 
stres pascatrauma yang disebabkan oleh bencana. Stres pascatrauma 
sebenarnya adalah reaksi wajar seseorang setelah mengalami peristiwa 
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yang abnormal (Parkinson, 2000). Namun dari pengamatan kami, 
masyarakat cenderung melihat trauma pada situasi kedaruratan sebagai 
suatu dampak yang patologis.

Kami mengamati pula, seringkali diagnosis PTSD (Post Traumatic 
Stress Disorder) atau gangguan stres pascatrauma terlalu cepat 
digunakan pada penyintas bencana. Gejala utama yang tampil pada 
penyintas bencana antara lain adalah pengulangan trauma, mengalami 
kilas balik yang tak dapat dikendalikan, menghayati ketegangan, 
jantung berdebar-debar, berkeringat dingin, dan panik. Mereka akan 
menghindar dari segala sesuatu yang dapat mengingatkan akan trauma, 
mungkin mengalami mimpi buruk, menjadi sangat waspada, dan tidak 
dapat menikmati nuansa kehidupan yang tenang. Ia mungkin merasa 
kesulitan mengendalikan emosi karena tidak mampu mengendalikan 
ingatan akan peristiwa traumatis yang menimpanya. Pada dasarnya 
reaksi-reaksi yang ditemui pada penyintas pada fase kedaruratan 
adalah reaksi yang wajar dari siapapun yang mengalami peristiwa 
traumatis. Dalam perjalanan waktu dan dengan dukungan sosial yang 
cukup, individu tersebut dapat kembali ke fungsi semula. Hanya bila 
simtom atau gejala yang ada relatif menetap setelah sekitar dua bulan, 
dan mengganggu fungsi sehari-hari, diagnosis PTSD dapat ditegakkan. 
Terlalu cepat menegakkan diagnosis sebenarnya dapat berdampak 
stigmatisasi, dan juga mengurung intervensi pada paradigma patologis-
klinis, daripada melihat intervensi dengan menggunakan paradigma 
yang lebih positif dan berjangkauan luas pada komunitas. 

Memberikan label secara tergesa-gesa dengan menggunakan 
taksonomi formal dari kesehatan tradisional (seperti misalnya PTSD 
dalam DSM IV) tanpa melihat konteks waktu dan situasi malah dapat 
melegitimasi penderitaan. Memang pelabelan ini mungkin juga akan 
mendorong banyak pihak terpanggil untuk memberikan bantuan (Gist 
dan Lubin, 1999). Hanya pelabelan ini berarti meletakkan tanggung 
jawab pemulihan di tangan profesional bukan pada teman, keluarga 
dan komunitas. Ketika PTSD dianggap menjadi dampak yang paling 
mungkin terjadi setelah bencana menyebabkan profesional kesehatan 
mental beranggapan pengalaman pasca bencana merupakan persoalan 
pribadi, klinis dan patologis. Padahal bencana selain dihayati secara 
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individual juga dihayati secara kelompok, dan kelompok itu sendiri 
dapat memegang peran sentral dalam pemulihan dan penguatan diri 
dan anggota-anggotanya (Gist dan Lubin, 1999). 

Kesejahteraan Psikososial Penyintas

Perubahan pada sistem sosial juga berdampak negatif pada kondisi 
penyintas. Normalnya, sistem dukungan sosial menjadi penyangga 
ketika seseorang menghadapi situasi sulit. Masih menurut Gist dan 
Lubin (1999) sistem dukungan sosial juga terkait langsung dengan 
kesejahteraan psikososial seseorang. Terganggunya dukungan sosial 
ini berarti pula menurunnya kesejahteraan psikologis seseorang. 

Permasalahan yang disebabkan oleh usaha-usaha pemberian 
bantuan juga dapat menambah rumit kondisi psikososial penyintas. 
Keharusan menjalani relokasi bisa menjadi hal yang menimbulkan 
perasaan tertekan (Riad dan Norris, 1996). Relokasi menyebabkan 
sistem dukungan sosial makin berkurang dan rentan menimbulkan 
konflik. Pengalaman kami pada situasi kedaruratan bencana gempa dan 
tsunami 2004 menunjukkan bahwa penyintas yang direlokasi bersama-
sama penyintas lain yang berasal dari desa yang berbeda-beda lebih 
sering memunculkan konflik dibandingkan kamp pengungsi yang berisi 
penyintas yang berasal desa yang sama. Pembagian bantuan logistik 
juga dapat menjadi desas-desus yang menimbulkan kecurigaan dan 
berujung pada konflik. 

Apa yang bisa Dilakukan?

Emergency psychology atau psikologi kedaruratan adalah istilah 
yang kami temukan dalam telaah oleh Michel Berclaz (2009). Ia 
mendefinisikan psikologi kedaruratan meliputi kegiatan mendampingi 
dan memberikan dukungan bagi penyintas maupun orang-orang di 
sekitarnya sesaat setelah peristiwa traumatis terjadi. Secara lebih 
luas, sesungguhnya peran masyarakat psikologi dalam fase kedaruratan 
adalah bersama-sama dengan pekerja kesehatan mental lain dan 
masyarakat yang terkena bencana untuk melakukan usaha-usaha yang 
bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan psikologis dan sosial 
dan sedapat mungkin, mengurangi dampak yang buruk di kemudian 
hari (Berclaz, 1999; Baron, 2009). 

•



PSIKOLOGI
untuk TRANSFORMASI 
SOSIAL

���

PSIKOLOGI DALAM FASE KEDARURATAN BENCANA

Patologi atau Mekanisme Pertahanan Alamiah?

Seperti telah diuraikan di atas, trauma pasca bencana atau stres 
traumatis pasca bencana  sesungguhnya adalah hal yang wajar dan 
manusiawi terjadi. Hal tersebut bukan ‘penyakit’ atau kondisi buruk 
yang harus disembuhkan dengan cara-cara seperti kita menyembuhkan 
orang sakit. Sejalan dengan waktu, mayoritas anggota masyarakat akan 
mampu memulihkan dirinya, dan hanya akan ada sebagian kecil yang 
memerlukan intervensi khusus dan lebih klinis sifatnya. Saya masih 
ingat, beberapa hari pasca peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz 
Carlton tahun 2009, sebuah stasiun televisi menghadirkan profesional 
hipnoterapi. Pasca gempa Sumatra Barat 2009 di media masa juga 
diberitakan sebuah lembaga mengirimkan relawannya untuk membuka 
posko hipnoterapi bagi penyintas. Ada pula berbagai bentuk terapi 
lain yang ditawarkan, yang tampaknya lebih cocok untuk dilakukan 
pada penyintas bencana yang setelah beberapa waktu tidak dapat 
memulihkan dirinya dan terganggu fungsi hidupnya sehari-hari. 

Dibutuhkan penelitian lebih jauh mengenai efektifitas terapi-
terapi tersebut dalam situasi kedaruratan bencana di Indonesia. 
Namun permasalahan yang mungkin timbul dengan melakukan 
labelisasi trauma atau bahkan PTSD secara tergesa-gesa dalam situasi 
kedaruratan seperti yang sudah diulas di atas, mungkin dapat menjadi 
dasar bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan respon 
psikososial. Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Poerwandari 
(2009) “Bukankah saat krisis siapa pun sedang menyesuaikan diri 
dengan kehilangan dan kondisi hidup yang sangat berubah? Orang 
luar yang tidak dapat sepenuhnya merasakan apa yang terjadi perlu 
memberi ruang karena sebagian besar manusia memiliki mekanisme 
adaptasi alamiah yang memungkinkan ia menghadapi, mengelola, 
dan bangkit dari persoalannya.” Yang penting untuk disampaikan 
di sini adalah bahwa paradigma besar yang perlu digunakan dalam 
penanganan psikologis pasca bencana adalah paradigma penguatan 
komunitas, baru di bawahnya dapat digunakan paradigma klinis, untuk 
kasus-kasus khusus, bila diperlukan. Menggunakan paradigma klinis-
patologis sebagai paradigma payung (yang paling besar dan mengatasi 
yang lain) akan menghalangi komunitas untuk menemukan kekuatan-
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kekuatan positifnya. Intervensi jadi berbiaya sangat mahal tetapi tidak 
memberikan hasil efektif, justru mungkin makin melekatkan stigma 
negatif pada masyarakat penyintas bencana.

Melakukan Normalisasi 

Daripada terlalu tergesa-gesa menetapkan diagnosa dan melakukan 
“terapi” yang bersifat klinis, akan lebih efektif bila kita melakukan 
edukasi dan penguatan pada masyarakat luas.  Masyarakat dapat 
dibekali pemahaman bahwa reaksi-reaksi yang ditampilkan penyintas 
adalah “reaksi wajar pada situasi yang luarbiasa (abnormal)” (Gist 
dan Lubin, 1999, Poerwandari, 2009). Penyadaran seperti itu akan 
membantu penyintas melakukan eksternalisasi pengalaman mereka, 
lega dan jadi mengerti kekacauan perasaannya sendiri,  lalu melakukan 
langkah-langkah untuk mengelola situasi batinnya. Penyadaran juga 
akan mendorong mereka untuk mencari bantuan professional jika 
mereka merasa sungguh-sungguh membutuhkan. Beberapa penelitian 
menunjukkan, normalisasi perasaan-perasaan penyintas akan 
mendorong komunitas untuk secara alamiah dan spontan melakukan 
kebiasaan-kebiasaan lokal yang bersifat terapetik dan memulihkan 
(lihat Gist dan Lubin, 1999). Misalnya saling bercerita, berzikir 
dan melaksanakan pengajian berkelompok, memberikan dukungan 
emosional dsb. Jika penyintas dikenai diagnosis klinis, mungkin 
mereka tidak terbantu untuk menemukan kembali kekuatan dirinya, 
atau mencari-cari cara-cara yang efektif dalam kelompok. Penyintas 
mungkin malah jadi merasa tak berdaya, kehilangan kreativitas dan 
daya juang, serta jadi tergantung pada bantuan professional – yang 
belum tentu sesuai dengan konteks kebutuhannya. 

Yang dimaksud dengan normalisasi di sini bukan berarti membuat 
menjadi normal seperti situasi sebelum bencana terjadi. Gist dan 
Lubin (1999) menggunakan perspektif ekologi-transaksi (ecological-
transactional) yang melihat individu, keluarga dan komunitas sebagai 
suatu entitas yang terus berubah, dipengaruhi oleh perubahan di dalam 
sistem dimana mereka berada. Peristiwa bencana membuat perubahan 
signifikan baik material maupun psikologis pada sistem yang terkena, 
hal ini bisa dipasti akan memberikan perubahan pada setiap entitas di 
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dalamnya. Baik Individu, keluarga atau komunitas di dalamnya tidak 
akan kembali ke kondisi sebelum bencana terjadi. Hanya saja melalui 
proses pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan sosial, mereka akan 
kembali ke kondisi equilibrium, seimbang, dan mampu beradaptasi. 
Suatu kondisi yang disebut dengan pulih. 

Mengurangi Dampak Buruk Jangka Panjang: Defusing/
Debriefing/PFA?

Ketiga istilah tersebut merujuk pada usaha-usaha yang biasanya 
digunakan oleh praktisi kesehatan mental pada fase kedaruratan untuk 
mengurangi dampak yang lebih buruk di kemudian hari. ‘Defusing’ 
adalah istilah yang diartikan sebagai obrolan ringan, sebagai saluran 
bagi penyintas menceritakan kenangan, perasaan tertekan, kehilangan, 
dan cara mereka mengatasi bencana, suatu obrolan dalam suasana 
yang penuh dukungan. Proses ini biasanya informal dan merupakan 
sesi pembuka untuk aktifitas ‘de-briefing’ yang lebih formal. Karenanya, 
‘defusing’ juga sering disebut sebagai ‘mini de-briefing’. Bentuknya 
bisa berupa obrolan bersama penyintas yang sedang antri air, bermain 
bersama anak-anak, mencuci bersama ibu-ibu di sungai dsb. Defusing 
dipercaya mampu membantu korban untuk mengekspresikan pikiran 
dan perasaan mereka. Hal ini didasari pemikiran, bentuk-bentuk 
supresi dan represi dapat berdampak serius bagi kesehatan psikologis 
seseorang, dan karenanya perlu dibuka dengan cara-cara sederhana 
dan tidak mengancam. 

‘Debriefing’ adalah metode yang dilaksanakan sesaat setelah 
peritiwa traumatis, bisa secara individual atau kelompok pada mereka 
yang terpapar dengan peristiwa traumatis. Mereka adalah para penyintas 
maupun pekerja lapangan yang tidak secara langsung terpapar misalnya 
saja, petugas SAR, relawan evakuasi, petugas kesehatan, psikolog, 
relawan psikososial dsb. Metode ‘de-briefing’ dewasa ini mengundang 
perdebatan mengenai dampaknya pada korban. Beberapa literatur 
menunjukkan hasil-hasil penelitian yang mempertanyakan kefektifan 
metode ini dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya (Gist dan 
Lubin, 1999; Weaver, 2009). Banyak penelitian menunjukkan bahwa 
kebanyakan individu akan pulih dengan dukungan yang cukup tanpa 
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intervensi formal (lihat Gist dan Lubin, 1999; IASC, 2007; Weaver, 
2009; Baron, 2009). Selain itu seperti sudah diulas sebelumnya, 
meminta penyintas menceritakan luka traumatis mereka tidak selalu 
berdampak positif. 

Saat ini model yang lebih diterima adalah ‘Psychological First 
Aid’ (PFA). Sama seperti ‘de-briefing’, PFA memiliki tujuan untuk 
mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul setelah terjadinya 
bencana. Beberapa alasan yang membuat model ini lebih diterima 
antara lain: 

Model ini bisa diberikan bukan saja oleh pekerja kesehatan mental 
namun juga paraprofesional yang telah mendapatkan pelatihan 
PFA. Dengan demikian, mengurangi dampak negatif yang mungkin 
timbul dari peristiwa traumatis tidak harus menunggu intervensi dari 
praktisi kesehatan mental yang terbatas jumlahnya. Mereka yang 
dilatih adalah siapa saja yang berpotensi untuk bertemu langsung 
dengan penyintas sesaat setelah kejadian bencana seperti petugas 
respon bencana, dan berpotensi mampu memberikan bantuan 
atau dukungan pada penyintas (NCTSN dan Ncfor PTSD, 2000). 
Disadari bahwa jumlah pekerja kesehatan mental dan petugas 
respon bencana juga sangatlah terbatas jumlahnya, sehingga saat 
ini PFA bisa diberikan oleh orang awam yang telah mendapatkan 
pelatihan PFA (lihat Sumampow dan Cahyono, 2009). Misalnya 
saja petugas pemadam kebakaran, polisi, perawat, bidan, TNI, 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. 

Model ini juga tidak menganjurkan mereka yang melakukan 
PFA untuk melakukan ‘de-briefing’, dalam arti menggali detail 
pengalaman-pengalaman penyintas (NCTSN dan Ncfor PTSD, 2000). 
Seperti sudah diungkapkan sebelumnya, menggali cerita dari 
penyintas dianggap dapat mengungkap penghayatan-penghayatan 
negatif ke kesadaran, yang membantu proses pemulihan. Di 
lain pihak, tidak semua orang cocok dengan pendekatan ini, 
dan upaya penggalian penghayatan sangat pribadi yang tidak 
dibarengi bekal ketrampilan kuat dari pendamping mungkin malah 
berdampak merugikan. Karenanya, dalam PFA pendamping diminta 
tidak berasumsi bahwa semua penyintas butuh menceritakan 

♦

♦



PSIKOLOGI
untuk TRANSFORMASI 
SOSIAL

���

PSIKOLOGI DALAM FASE KEDARURATAN BENCANA

pengalamannya secara mendetil. 

Intervensi Integratif untuk Tiap Lapisan

Dalam situasi kedaruratan, dampak bencana berbeda-beda pada 
setiap individu, akibat dinamika yang berbeda-beda dan karenanya, 
membutuhkan dukungan berbeda pula. Kunci dari dukungan psikososial 
dan kesehatan mental adalah untuk dukungan yang tepat bagi tiap-
tiap kelompok (IASC, 2007). Dalam situasi kedaruratan, intervensi 
dukungan psikososial dan kesehatan merupakan analogi dari sebuah 
piramida (Sidabutar, 2003; IASC, 2007; Baron, 2009). Setiap lapisan 
merupakan lapisan intervensi yang saling melengkapi satu sama 
lain dan perlu dilakukan secara komprehensif dan efektif. Model ini 
juga mengakomodasi kebutuhan dari kelompok-kelompok rentan dan 
mereka yang sebelum bencana mengalami berbagai ketidaksetaraan 
dan ketidakadilan.

Diagram 1. Piramida Dukungan Psikososial dalam Situasi Kedaruratan
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Sumber:

Kelompok Layanan Profesional, Lapisan paling atas, puncak 
dari piramida adalah kelompok minoritas yang diperkirakan 
hanya sekitar 1% - 3% dari jumlah populasi yang mengalami 
dampak paling parah dari bencana. Walaupun telah 
mendapatkan dukungan psikososial, kelompok ini tetap 
mengalami kesulitan dalam melakukan fungsi kesehariannya. 
Mereka membutuhkan bantuan profesional kesehatan mental 
seperti psikolog, terapis dan psikiater. Intevensi untuk 
kelompok ini beberapa di antaranya yaitu: sistem rujukan 
profesional, terapi medis, dan gabungan berbagai bentuk 
layanan klinis.

Kelompok Layanan Intervensi Terarah dari Profesional 
maupun Paraprofesional Terlatih. Lapisan kedua adalah 
kelompok yang membutuhkan intervensi individual, 
intervensi keluarga atau intervensi kelompok dari pekerja 
kesehatan mental terlatih. Jumlahnya masih relatif 
kecil, sekitar 10% dari jumlah populasi. Mereka mungkin 
adalah penyintas pemerkosaan akibat konflik, penyintas 
KDRT, kombatan perempuan atau anak, pekerja kesehatan 
mental yang membutuhkan penguatan dan pendampingan 
khusus. Pekerja kesehatan mental yang terlatih yang dapat 
memberikan layanan ini adalah profesional yang memiliki 
keterampilan konseling, psikolog, pekerja kesehatan lokal 
yang telah mendapatkan pelatihan. Intervensi pada lapisan 
ini antara lain berupa: kelompok dukungan (support group), 
lokakarya manajemen stres, pelatihan konseling bagi pekerja 
lapangan atau perawat puskesmas. 

Kelompok Dukungan Keluarga dan Komunitas. Di lapisan 
ketiga, disediakan respon darurat untuk kurang lebih 20% 
- 25% dari populasi. Mereka adalah orang-orang yang 
mampu mengelola kesehatan mental dan kesejahteraan 
psikososialnya dengan  dukungan dari keluarga dan 
komunitas. Kondisi ketiadaan atau kurangnya dukungan 
sosial karena kehilangan, pengungsian, keluarga yang 

•

•

•
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terpisah, ketakutan dan kecurigaan kolektif membuat 
kelompok ini membutuhkan saluran dukungan keluarga dan 
komunitas. Pada lapisan ini masuk pula kelompok rentan 
yaitu anak, perempuan, para lanjut usia, orang dengan 
kebutuhan khusus dan mereka yang mengalami pengucilan 
dan stigmatisasi. Respon yang akan bermanfaat bagi mereka 
diantaranya yaitu pencarian anggota keluarga dan reunifikasi 
bagi yang terpisah, memfasilitasi upacara-upacara untuk 
membantu melewati masa berduka misalnya saja pengajian 
tujuh hari, psikoedukasi, program pola asuh yang positif, 
kegiatan rekreasional untuk anak-anak, kelompok pertemuan 
untuk perempuan, remaja dsb.

Kelompok Masyarakat Umum. Dalam lapisan terakhir adalah 
kelompok mayoritas, mungkin lebih dari 50% populasi. 
Meskipun mereka terkesan tidak menampilkan masalah 
khusus, kelompok ini sesungguhnya juga menghayati 
pengalaman trumatik seperti kebingungan, rasa sedih dan 
terkejut, serta ketidakberdayaan. Namun mereka akan 
berfungsi baik dan tidak mengalami gangguan yang serius bila 
memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar akan 
rasa aman, pangan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, 
sumber penghidupan, air dsb. Respon psikososial untuk 
lapisan ini berupa: membantu pemberian kebutuhan dasar, 
sambil mencoba memahami situasi dan melakukan penilaian 
kebutuhan psikologis bagi kelompok-kelompok lapisan 
ketiga, kedua dan puncak paramida. Kita perlu memastikan 
kebutuhan dasar diterima tepat sasaran. Kita juga perlu 
mendorong pihak-pihak penyedia layanan untuk memberikan 
bantuan dalam cara yang bisa meningkatkan kesejahteraan 
psikososial masyarakat. misalnya dengan memastikan 
partisipasi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
dasar, mendorong sumberdaya lokal untuk penyelesaian 
masalah, relokasi yang meminimalkan stres dsb.  

•
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Memberdayakan: Komunitas Memiliki Kekuatan

Dilihat dari piramida di atas, hanya sebagai kecil dari populasi 
yang membutuhkan bantuan profesional. Yng paling mendesak 
sesungguhnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dan dukungan 
sosial. Melihat hal ini, sesungguhnya komunitas itu sendirilah yang  
bisa membantu diri sendiri. Masyarakat adalah pihak yang paling 
tahu apa yang paling baik bagi mereka. Tentu saja pihak luar tetap 
dibutuhkan untuk membantu komunitas melihat sumber-sumber 
kekuatan mereka. Meningkatkan partisipasi masyaraakt dalam 
memulihkan diri  sendiri, selain meminimalkan dampak negatif 
yang mungkin timbul dari masuknya pihak luar juga akan lebih 
memberdayakan untuk jangka panjang.

Ada beberapa model PFA yang berkembang saat ini, (lihat American 
Red Cross, National Center for PTSD, Pusat Krisis). Model dari National 
Center for PTSD adalah sebagai berikut:

1. Jalin Komunikasi 
Tujuan: Merespon komunikasi yang dimulai oleh penyintas atau jika 
ingin memulai komunikasi, mulailah dengan sopan, tidak menganggu 
dan dengan cara yang baik 

Aktivitas: Memulai perkenalan dengan sopan dan peka budaya, 
menjamin kerahasiaan percakapan dsb.

2. Berikan Perlindungan 
Tujuan: Sesegera mungkin jauhkan dari bahaya dan penuhi kebutuhan 
akan rasa aman baik secara fisik dan emosi 

Aktivitas: Menjauhkan penyintas dari lokasi bencana, psikoedukasi 
mengenai bencana, memfasilitasi kegiatan yang membuat masyarakat 
berkumpul dsb. 

3. Stabilisasi (jika diperlukan) 
Tujuan: Menenangkan dan mengembalikan arah penyintas-penyintas 
yang lelah emosional dan kehilangan arah 

Aktivitas: mendorong orangtua untuk menenangkan anak-anak 
mereka, teknik “grounding” lihat National Center for PTSD hal 56-57 
(2000)



PSIKOLOGI
untuk TRANSFORMASI 
SOSIAL

���

PSIKOLOGI DALAM FASE KEDARURATAN BENCANA

4. Cari tahu Kebutuhannya saat ini 
Tujuan: Untuk mengidentifikasi kebutuhan penyintas saat ini 

Aktivitas: Kebutuhan akan rujukan bagi kasus khusus

5. Pemenuhan Kebutuhan Praktis
Tujuan: Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak dari 
penyintas

Aktivitas: Identifikasi kebutuhan penyintas dan prioritasnya, 
membantu penyintas menemukenali solusi untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut

6. Hubungkan dengan sumber dukungan sosialnya 
Tujuan: membantu kontak dengan sumber dukungan sosial, seperti 
keluarga, teman dan komunitas 

Aktivitas: Reunifikasi, memfasilitasi kegiatan masyarakat

7. Berikan Informasi cara-cara Mengatasi stres paskabencana 
Tujuan:: Menyediakan informasi terkait reaksi stress dan cara-
cara mengatasinya, membantu menemukenali mekanisme adaptasi 
alamiah dari penyintas maupun komunitas

8. Hubungkan dengan Penyedia Layanan 
Tujuan: Menghubungkan penyintas dengan penyedia kebutuhan yang 
tersedia baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa yang akan 
datang 

Aktivitas: Membuat sistem rujukan, Menghubungkan penyedia 
beasiswa untuk penyintas anak dengan lembaga yang mampu 
memberikan dsb.
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HIDUP DALAM KETIDAKPASTIAN:
MENJADI PENGUNGSI DI NEGARA YANG 

TIDAK MERATIFIKASI KONVENSI7

Cinintya Dewi

“Sebagai social worker kita harus tahu betul mengapa 
pengungsi yang bersangkutan tidak mau atau kurang terlibat 
dalam kegiatan atau layanan yang diadakan padahal kegiatan 
dan layanan tersebut untuk mereka. Perlu diketahui bahwa 
mereka adalah orang-orang yang merasa kehilangan masa 
depan dan telah lelah dalam penantian panjang untuk 
mendapatkan kewarganegaraan, dapat terbayangkan oleh 
kita bagaimana rasanya menunggu bertahun-tahun dalam 
ketidakpastian, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu 
keluarga, tidak bisa menikah secara resmi dan selalu dihantui 
ketakutan akan kehilangan generasi dll. Dengan keadaan ini 
seorang pekerja sosial harus bersikap bijaksana dan profesional 
melihat berbagai aspek dari berbagai sudut pandang agar 
tidak memvonis mereka yang pada akhirnya akan membuat 
kita jadi kurang empati kepada mereka.”

Refleksi Suarni Daeng Cahya, Staf Yayasan Pulih untuk 
Urban Refugee Project, 2008

7 Sebagian besar tulisan ini merupakan hasil pengalaman Pulih dalam bermitra dengan 
UNHCR mendampingi pengungsi selama kurun waktu 2004-2007. Dengan ucapan 
terimakasih kepada seluruh staf Pulih yang terlibat dalam pembuatan Learned yang 
sebagian dikutip dalam penulisan ini. Juga ucapan terimakasih khusus kepada Wakhit 
Hasim, Fakhrur Rozi, Suarni Daeng Cahya dan Adi Wahyu Anggara yang telah memberikan 
bahan-bahan laporan, refleksi, refleksi dan informasi yang memperkaya tulisan di bab 
ini.
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Pertanyaan Refleksi

Bila kita menjadi pengungsi internasional yang belum memperoleh 
Negara yang akan menampung kita secara permanen, kira-kira 
persoalan apa sajakah yang mungkin kita hadapi di Negara 
asing? 

Persoalan-persoalan apa pula yang mungkin kita hadapi dalam 
mendampingi pengungsi internasional? Lebih berat mana melakukan 
kerja kemanusiaan mendampingi pengungsi internasional atau 
mendampingi masyarakat bangsa sendiri? Jelaskan jawaban 
Anda.

Pengungsi di Indonesia

Secara geografis, Indonesia tidak dapat mengelak dari arus 
pengungsi antar Negara. Kebanyakan dari pengungsi yang berasal 
dari Afrika, Asia, serta Timur Tengah sedang menuju Australia ketika 
terdampar di Indonesia. Sementara mereka yang menuju Amerika Utara 
dan Kanada menggunakan Indonesia sebagai tempat transit sementara 
sambil menunggu persetujuan dari Negara-negara tersebut. Luasnya 
wilayah laut kita serta terbatasnya sumber daya manusia yang menjaga 
di perbatasan turut mendukung populernya Indonesia sebagai jalur 
migrasi international.  Arus pengungsian dari negara seperti Iraq, Iran, 
Afganistan, Somalia, Palestina dll yang mengalami konflik, peperangan 
atau kerusuhan, terus mengalir ke Indonesia.

Para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia dari 
tahun 2004 hingga 2007 menunjukkan dinamika jumlah berbeda dan 
asal negara yang beragam. Hal ini terkait dengan kondisi politik global. 
Pada tahun 2007 ketika Yayasan Pulih masih melakukan pendampingan 
pengungsi bekerjasama dengan UNHCR, pengungsi yang terdampar di 
Indonesia berasal dari 14 Negara. Kebanyakan mereka berasal dari 
negara Irak, Iran dan Afganistan. Sementara para pencari suaka, dilihat 
dari negara asalnya, jumlahnya lebih banyak lagi. Mereka berasal dari 
26 negara. 

Dari data terbaru hingga 18 Juni 2009 (Marwoto, 2009) terlihat 
bahwa jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mencapai 

•
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1.928 orang, dengan 441 orang di antaranya berstatus pengungsi 
serta 1.487 orang pencari suaka. Lima negara asal pencari suaka dan 
pengungsi di Indonesia terbanyak sepanjang tahun 2008-2009 adalah 
Afghanistan sebanyak 1.200 orang, Myanmar 300 orang, Irak 282 
orang, sisanya dari Sri Lanka dan Somalia. 

Selama berada di Indonesia para pengungsi umumnya tinggal di 
Jakarta, Aceh, Bogor, Mataram, dan beberapa daerah lain. Pengungsi 
dengan latar belakang Timur Tengah lebih banyak memilih tinggal di 
Cisarua. Sedangkan pengungsi lain lebih banyak tinggal di Jakarta. 
Sebagian besar dari pengungsi yang berasal dari Afrika lebih suka 
tinggal di daerah Petamburan Tanah Abang. Ini karena tampaknya 
karena telah banyak komunitas sebelumnya yang tinggal di sana, juga 
ada kecocokan tinggal di Jakarta daripada tempat lainnya. Pengungsi 
yang berada di Aceh dan Kupang, Mataram umumnya merupakan 
pengungsi yang terdampar ketika menuju Australia. 

Masyarakat Indonesia umumnya tidak bisa membedakan pengungsi, 
pencari suaka, migran atau turis. Kebanyakan mereka melihat orang 
asing yang ada di Indonesia berdasarkan stereotipe. Karena kawasan 
Cisarua kerap kali didatangi oleh turis dari Timur Tengah yang sedang 
berlibur, pengungsi pun kerap dianggap sebagai turis yang banyak 
uang. Pengungsi dari Afrika lain lagi. Dengan semakin seringnya 
pemberitaan Polisi menjaring orang kulit hitam waga negara asing 
sebagai penyelundup narkoba atau pelaku penjualan manusia 
(trafficking), mereka seringkali memandang pengungsi asal Afrika 
dengan pandangan negatif dan kecurigaan.8

Pengungsi, Siapa Mereka?

Menurut Konvensi PBB Mengenai Status Pengungsi tahun 1951, 
yang dimaksud dengan Pengungsi (Refugee) ialah Siapa saja yang 
berada di luar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat 
untuk kembali ke negaranya atau untuk mendapatkan perlindungan dari 
negara tersebut karena: 

8 Hasil FGD dengan staf Pulih-URP, September 2007
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Ketakutan yang jelas-jelas bahwa dia dituntut karena alasan-
alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, dalam kelompok 
sosial tertentu atau pendapat politik

Ancaman terhadap nyawa atau keamanannya sebagai akibat 
pertikaian bersenjata dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan 
yang meluas yang sangat mengganggu ketertiban umum. 

Definisi dari pengungsi menjadi sangat penting karena menjadi 
dasar diberikannya perlindungan internasional. Keberadaan seseorang 
sebagai pengungsi ditentukan atas dasar fakta apakah yang 
bersangkutan memenuhi definisi sebagai pengungsi. 

Pengungsi, IDP (Internally Displaced Person), dan Migran

Dari pengamatan kami, umumnya masyarakat kita tidak membedakan 
istilah yang digunakan untuk pengungsi internasional dan pengungsi 
internal (Internally Displaced Person). Istilah pengungsi lebih sering 
merujuk pada orang-orang yang meninggalkan tempat tinggal, desa 
atau negara mereka karena bencana alam atau konflik ke wilayah lain 
yang lebih aman. Pengertian pengungsi secara leksikal tersebut tidak 
memberikan perbedaan antara pengungsi yang meninggalkan rumah 
mereka karena banjir atau karena konflik. Pengertian tersebut juga 
tidak memberikan penjelasan lebih rinci apakah mereka meninggalkan 
batas negara mereka atau tidak (Soeprapto, tanpa tahun).

UNHCR sebagai lembaga yang memperoleh mandat dari PBB untuk 
menangani pengungsi membedakan beberapa karakteristik pengungsi. 
Pengungsi lokal atau dalam negeri disebut sebagai ‘Internally Displaced 
Person’ atau pengungsi Internal.  Mereka meninggalkan tempat 
tinggal mereka karena situasi konflik bersenjata atau kekerasan 
masif. Pengungsi internal ini secara hukum mereka masih berada di 
bawah perlindungan dari negara mereka. Walaupun misalnya saja, 
pada kenyataannya, mereka meninggalkan tempat tinggal karena 
tekanan dari pihak pemerintah namun sebagai warga negara mereka 
dianggap masih berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 
negara dan dilindungi oleh hukum internasional mengenai hak asasi 
manusia. Sementara itu pengungsi internasional setelah meninggalkan 
negaranya tidak memiliki perlindungan hukum dari negara asal. Yang 

i.

ii.
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memperoleh bantuan atau perlindungan dari UNHCR adalah pengungsi 
internasional (UNHCR, 2008). Dalam bab ini, yang dimaksud pengungsi 
adalah pengungsi antar Negara atau pengungsi internasional.

Migran sama seperti dua istilah di atas merujuk pada orang yang 
melakukan pergerakan meninggalkan tempat tinggal mereka. Hanya saja 
para migran meninggalkan negara mereka dengan sukarela. Seringkali 
mereka berpindah ke luar negaranya karena pilihan sendiri, karena 
alasan ekonomi ataupun karena ingin mencari penghasilan yang lebih 
baik. Karenanya migrant bukan pengungsi. Sebaliknya, ‘pengungsi’ 
adalah mereka yang ‘terpaksa’ pindah dari negerinya karena alasan 
yang kuat untuk menghindar dari penyiksaan dan ketidakamanan. Para 
pengungsi meninggalkan negara mereka untuk menemukan keselamatan 
dan kebebasan yang tidak diperoleh di negara mereka. 

Definisi pengungsi juga membantu pihak imigrasi membedakan 
pengungsi dengan imigran ilegal. Keduanya mungkin masuk ke 
dalam suatu negara tanpa dokumen yang jelas dan lengkap. Namun 
penggolongan bahwa pengungsi adalah mereka yang membutuhkan 
perlindungan karena adanya bahaya atau ancaman di negara asal 
membantu negara yang menerima kedua kelompok ini membedakan 
mana imigran ilegal yang melanggar hukum dengan orang-orang yang 
benar-benar membutuhkan bantuan dan perlindungan. 

Perangkat Hukum Perlindungan bagi Pengungsi

Dasar dari perlindungan bagi pengungsi bermula dari fakta bahwa 
mereka karena hal-hal yang disebutkan di atas meninggalkan negaranya 
menjadi tidak lagi memiliki jaminan keamanan dan perlindungan 
seperti layaknya warga negara. Dengan ketiadaan perlindungan dan 
jaminan keamanan mereka mengalami kesulitan dan menjadi rentan 
dalam perjuangan untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Padahal 
merujuk hukum internasional tentang hak asasi manusia, setiap orang 
termasuk pada pencari suaka dan para pengungsi mempunyai hak atas 
semua hak dan kebebasan dasar. Perlindungan internasional adalah 
pengganti sementara (UNHCR, 2001) bagi perlindungan yang biasanya 
dapat diberikan oleh Negara kepada warga negaranya yang berada di 
luar negeri. 



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

���

HIDUP DALAM KETIDAKPASTIAN: Menjadi Pengungsi Di Negara Yang Tidak Meratifikasi Konvensi

Perangkat hukum penting sebagai dasar hukum bagi perlindungan 
pengungsi adalah Konvensi PBB Mengenai Status Pengungsi tahun 
1951. Dalam perkembangannya PBB kemudian menyusun Protokol 
1967 tentang status pengungsi yang meniadakan batasan tempat dan 
waktu dalam pengertian pengungsi menurut konvensi 1951 yang hanya 
meliputi pengungsi Eropa akibat perang dunia ke-2. Protokol 1967 
disusun karena meningkatnya krisis pengungsi baru pada akhir tahun 
1950-an dan awal tahun 1960-an (UNHCR, 1966)

Negara-negara yang menjadi pihak penerima pengungsi 
berdasarkan Konvensi 1951 dan meratifikasi protokol 1967 terikat 
kewajiban untuk tidak mengusir atau mengembalikan (refoulfer ) 
seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah di mana 
nyawa dan keselamatan orang tersebut dapat terancam atas dasar ras, 
agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau 
atas opini politik tertentu. Negara juga wajib memastikan bahwa 
pengungsi diperlakukan sesuai standar dasar hak asasi manusia 
(UNHCR, 2001).

Di negara-negara yang mengambil bagian dalam penetapan 
perangkat-perangkat hukum tersebut, fungsi perlindungan dapat 
dilaksanakan dengan lebih mudah. Walau begitu negara perlu 
bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi tersebut 
khususnya untuk memudahkan tugas-tugas UNHCR dalam mengawasi 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi. Hal-hal yang harus 
dipenuhi oleh negara peserta penandatanganan konvensi di antaranya 
adalah bahwa pengungsi berhak untuk mendapat suaka yang aman di 
manapun mereka berada, Negara dapat melindungi pengungsi secara 
fisik, memastikan kebebasan untuk bergerak, mendapatkan pelayanan 
kesehatan, bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dasarnya, termasuk pendidikan untuk anak-anak dan bantuan pokok 
untuk hidup seperti makanan, penampungan, dan fasilitas kebersihan 
dan kesehatan dasar

Bagaimana dengan di Indonesia? 

Indonesia bukan peserta penandatanganan Konvensi 1951 
dan tidak meratifikasi protokol 1967. karena itu Indonesia tidak 
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membedakan pengungsi dari para imigran ilegal lainnya. Namun karena 
dianggap sebagai hukum internasional/hukum kebiasaan internasional, 
bagaimanapun dalam batas-batas tertentu konvensi mengikat semua 
negara (UNHCR, 2001). Indonesia atas nama kemanusiaan juga 
beritikad baik memberikan izin tinggal sementara kepada mereka yang 
diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi sampai mereka mendapatkan 
negara ketiga untuk bermukim secara lebih permanen. 

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang walaupun tidak secara 
spesifik menggunakan istilah pengungsi seperti yang didefinisikan oleh 
PBB, dapat dipergunakan sebagai dasar hukum pengungsi di Indonesia 
(Soeprapto, tanpa tahun). Peraturan tersebut adalah Surat Edaran 
Perdana Menteri No.11/RI/1956 tanggal 7 September 1956 tentang 
Perlindungan Pelarian Politik. Yang kedua adalah Keputusan Presiden 
No.38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi 
Vietnam. Dan yang ketiga adalah Keputusan Presiden No.3 Tahun 2001 
tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi. Ada pula Pasal 28 dari UU no39/1999 tentang 
HAM yang mengakui, setiap orang berhak mencari suaka. Demikian 
pula amandemen kedua UUD 1945 pasal 28G ayat (2). Kedua peraturan 
terakhir berisi kewajiban pemerintah untuk melindungi pencari suaka 
dan pengungsi. 

Ketidakpastikan dalam Perjalanan Panjang Menuju Tanah Impian

Keputusan untuk meninggalkan Negara kampung halaman bukanlah 
keputusan yang mudah bagi pengungsi. Orang tidak dari awal bercita-
cita menjadi pengungsi. Menjadi pengungsi dapat diartikan berada 
dalam kondisi lebih buruk daripada menjadi orang asing. Pengungsi 
berarti hidup dalam pembuangan dan tergantung kepada orang lain 
untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan 
perumahan. Namun kondisi politik dan konflik yang berkepanjangan 
maupun tekanan dari kelompok-kelompok tertentu di negara asal 
menimbulkan ketidakpastian akan masa depan. Tidak ada yang 
menjamin bahwa konflik akan segera berakhir, dan bahwa kelompok-
kelompok tertentu akan segera memperoleh kembali hak hidupnya. 
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Fakor pendorong lain yang membuat mereka akhirnya memutuskan 
meninggalkan negaranya adalah keberhasilan para pendahulunya 
diterima di negara ketiga 9. Khusus untuk pengungsi yang kemudian 
terdampar atau sementara menetap di Indonesia, faktor lain yang 
menjadi faktor pendorong adalah adanya kebijakan pemerintah 
Australia yang memberikan peluang bagi pengungsi untuk masuk. 
Walaupun kebijakan pemerintah Australia seringkali berubah-ubah 
terkait dengan kondisi politik di negara tersebut, ketika ada peluang 
yang lebih besar untuk masuk, gelombang pengungsi biasanya menjadi 
besar. Keberhasilan pendahulunya menimbulkan harapan kehidupan 
yang lebih baik bagi individu-individu yang kemudian memutuskan 
menjadi pengungsi. 

Keputusan untuk meninggalkan tanah kelahiran sebenarnya tidak 
menjamin pengungsi  lepas dari kondisi ketidakpastian yang mereka 
alami sebelumnya. Pada kenyataannya mereka menemui kondisi 
ketidakpastian lain di mana bahaya dan ancaman lain mungkin muncul 
selama perjalanan mereka menuju tanah impian. Ibaratnya sebuah 
permintaan pada hukum ekonomi, ada para penjual jasa penyelundup 
manusia (smugler) yang melihat ini sebagai peluang. Pengungsi 
dari Timur Tengah umumnya berasal dari kelas ekonomi menengah 
atas. Dengan kemampuan finansial yang baik mereka membayar jasa 
penyelundup manusia untuk masuk ke negara-negara ketiga seperti 
Australia, Kanada dan Amerika.  

Para penyelundup manusia umumnya membawa pengungsi asal 
Timur Tengah (Afganistan, Irak dan Iran) melalui jalan darat dan 
udara, menggunakan Indonesia sebagai tempat transit. Melalui jalan 
darat mereka menuju Surabaya untuk kemudian melalui laut menuju 
daratan Australia. Pengungsi dari Myanmar dan Srilanka umumnya 
menggunakan jalur laut untuk mencoba masuk ke negeri impian. Dengan 
menggunakan kapal atau alat transportasi seadanya mereka mencoba 
masuk ke lautan Australia. Beberapa yang akhirnya berhasil mendekati 
daratan Australia, ditahan di penjara-penjara tepi pantai atau ditolak 
oleh pemerintah Australia. Mereka yang ditolak terombang-ambing di 

9 Wawancara dengan mantan staf URP, Adi Wahyu, 2009
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lautan. Menunggu dalam ketidakpastian sambil memelihara harapan 
ada peluang untuk masuk ke negeri impian. Sampai TNI atau pihak 
imigrasi menemukan mereka di perairan Indonesia atau terdampar di 
daratan Indonesia karena kapal mereka bocor atau tenggelam.

Terdampar di Indonesia: Terpasung dalam Ketidakpastian 

Pihak Imigrasi sebagai pihak yang berwenang akan membedakan 
orang-orang yang memiliki indikasi sebagai pencari suaka (asylum 
seeker) dari para pendatang gelap (illegal migrant). Atas kesepakatan 
pihak pemerintah Indonesia dengan UNHCR, para pendatang yang 
terindentifikasi sebagai pencari suaka akan dirujuk Kantor Imigrasi 
kepada UNHCR. UNHCR kemudian melakukan penilaian untuk dapat 
menentukan  mana pencari suaka yang memenuhi syarat menjadi 
pengungsi dan mana yang tidak.  Mereka yang memenuhi kriteria 
akan memperoleh sertifikat pengakuan status pengungsi, sedangkan 
mereka yang dianggap tidak memenuhi kriteria akan memperoleh surat 
penolakan status pengungsi.

Kesempatan mereka hanya satu kali untuk melakukan pengajuan 
ulang (appeal) setelah penolakan. Setelah para pendatang mengajukan 
informasi-informasi tambahan yang diperlukan, UNHCR akan 
melakukan penilaian kembali. Yang mendapatkan penolakan setelah 
appeal, kasusnya dianggap selesai. Artinya, status mereka dianggap 
sama dengan para immigran gelap lainnya dan menjadi tanggungjawab 
imigrasi untuk proses hukum selanjutnya. Deportasi atau detensi 
di rumah detensi imigrasi merupakan alternatif yang biasa diambil 
pemerintah dalam menangani para migran gelap tersebut. 

Bagi yang dianggap sebagai pencari suaka, perjalanan untuk 
mencapai negeri impian masih jauh, mereka masih harus menunggu 
UNHCR mencari negara ketiga yang mau menerima pencari suaka yang 
telah mendapatkan status pengungsi (resettlement). Adakalanya selama 
masa penantian itu, para imigran berkeinginan untuk kembali ke negara 
asal karena negara asalnya telah aman kembali. UNHCR bekerjasama 
dengan IOM dapat memberikan layanan repatriasi ke negara asal jika 
pengungsi yang bersangkutan secara sukarela menghendaki. Setelah 
itu kasus mereka dianggap selesai (case closed).  
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Bagaimana dengan pengungsi yang tetap menunggu? Banyak 
di antara mereka yang menemui ketidakpastian di tanah air, tetapi 
ketidakpastian juga ditemui selama perjalanan masuk ke Australia, dan 
juga di Indonesia. Bentuk-bentuk ketidakpastian yang ditemui oleh 
pengungsi di Indonesia, di antaranya:

Jangka waktu penentuan menjadi pengungsi dan penempatan di 
negara ketiga

Proses penempatan pengungsi yang difasilitasi UNHCR memerlukan 
waktu yang kadang tidak pasti. Proses tersebut berlangsung sangat 
rahasia dan hanya diketahui oleh UNHCR. Para pekerja Yayasan Pulih 
yang melakukan pendampingan pun tidak mengetahui hal ini. 

Indonesia tidak memberi kesempatan bagi pengungsi untuk 
menjadi Warga Negara Indonesia

Salah satu dampak dari Indonesia yang tidak meratifikasi 
konvensi adalah bahwa Indonesia tidak akan memberikan suaka kepada 
pengungsi. Maka harapan satu-satunya bagi mereka adalah segera 
ditetapkan sebagai pengungsi dan dikirim ke negara ketiga.  

Ketidakpastian finansial

Untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan para pengungsi, UNCHR 
membantu dengan memberikan MSA (Monthly Subsistence Allowence) 
yaitu bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pengungsi sehari-
hari. Para pengungsi yang berasal dari Irak dan Iran yang umumnya 
berasal dari kelas ekonomi menengah atas merasa tunjangan tersebut 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup mereka. 
Walaupun ada pula pengungsi yang memang betul-betul berkekurangan. 
Berbeda dengan warga negara, para pengungsi di Indonesia tidak 
diizinkan memiliki pekerjaan formal oleh pemerintah kita. Sehingga 
untuk memenuhi kebutuhan, mereka hanya mengandalkan MSA dan jika 
beruntung, memperoleh kiriman dari saudara di luar negeri. Persoalan 
nafkah ini menjadi sumber kecemasan pengungsi. Bagi pengungsi 
yang telah bertahun-tahun tinggal di Indonesia dan memiliki keluarga 

•

•

•
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besar, permasalahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga ini menjadi 
lebih besar. Kebutuhan mereka bertambah sementara ketidakpastian 
akan masa depan terus membayang. 

Dalam ketidakpastian pengungsi dituntut untuk bertahan hidup, 
memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengatasi berbagai permasalahan 
yang berkaitan dengan kemampuan penyesuaian diri mereka terhadap 
lingkungan baru di pengungsian. Menurut Andersson (2000) Kondisi 
psikologi yang umumnya ditemui pada pengungsi di tempat yang 
baru adalah kesepian, kehilangan, dan merasa asing. Hal yang sama 
juga ditemukan pada pengungsi di Indonesia. Perasaan kehilangan, 
tercerabut dari akar dan harus menyesuaikan diri dengan bahasa, 
budaya, cuaca, makanan dan masyarakat Indonesia menjadi tekanan 
yang umumnya ditemukan pada para pengungsi oleh pekerja sosial 
Pulih 10. 

Gambaran Reaksi Psikologis Pengungsi

Masalah ketidakpastian masa depan bersangkut paut dengan 
pengalaman traumatis masa lalu dan masalah-masalah penyesuaian 
diri di tempat baru memberikan dampak psikososial bagi pengungsi. 
Sepanjang pengalaman kami dengan pengungsi, reaksi-rekasi psikologis 
yang terkait dengan hal tersebut di antaranya adalah:

Tidak berdaya dan tidak aman secara hukum

Secara legal-politis, UNHCR bertanggung jawab terhadap 
keamanan pengungsi sebelum mendapatkan negara ketiga. Dalam hal 
ini UNHCR akan menjamin hak-hak pengungsi seperti yang seharusnya 
dilakukan oleh negara yang tidak dimilikinya. Hanya saja secara 
psikologis, pengungsi seolah-olah seperti yatim piatu yang menunggu 
orangtua angkat mengadopsi. Pemerintah Indonesia yang tidak 
meratifikasi konvensi 1951 tidak bisa membantu banyak, sementara 
UNHCR hanya memberikan bantuan minimal. Ada kekhawatiran bahwa 
pengungsi selama tinggal di Indonesia harus berurusan dengan 
hukum, seperti misalnya kedapatan tertangkap oleh polisi yang tidak 

10 Lesson Learned Urban Refugee Program, 2008
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paham status mereka. Atau ketika mereka ingin menyekolahkan anak 
dan membutuhkan dokumen-dokumen terkait adimistrasi, mereka akan 
kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini menguatkan perasaan tidak aman 
dan tidak berdaya secara hukum. 

Keluhan-keluhan fisik (Psikosomatis)

Beberapa pengungsi mengaku tidak bisa tidur pada malam hari. Ini 
banyak dialami oleh mereka yang tinggal sebatang kara di Indonesia. 
Ada juga keluhan terkait dengan gangguan makan, seperti tidak nafsu 
makan. Merasa tidak cocok dengan makanannya maupun tidak ada 
keinginan untuk makan.

Frustasi, sedih, marah dan tidak berdaya

Ketika ada pengungsi lain yang lebih dahulu mendapatkan izin 
untuk tinggal di Negara ketiga, biasanya hal ini menimbulkan tekanan 
bagi pengungsi yang lain, khususnya bagi yang sudah lama menunggu. 
Dalam rasa frustasi karena penantian, berita bahagia bagi orang lain 
terasa sangat menyakitkan. 

Menampilkan perilaku agresif 

Masalah psikologis yang cukup berat kadangkala dilampiaskan 
dengan melakukan kekerasan kepada anak-anak atau istri. Ada pula yang 
melampiaskan rasa marah, frustasi dan sedih dengan menyampaikan 
keluhan terus menerus kepada pendamping, UNHCR maupun kepada 
sesama pengungsi. Kadangkala yang ditampilkan adalah perilaku 
pasif-agresif seperti tidak menegur atau tidak bersedia bicara walau 
ditanya, menarik diri dari komunitas pengungsi atau pendamping. 
Perilaku mengadu domba para pendamping juga kadang dilakukan. Ada 
pula yang menggebrak meja ketika marah, mengancam secara fisik, 
berkelahi dan menggalang kekuatan dengan pengungsi yang lain. 

Kecurigaan dan Prasangka Negatif 

Secara psikologis, manusia yang sekian lama terpapar dalam 
situasi penuh kekerasan, mengalami ketidakpastian selama perjalanan 
dan dalam pengungsian akan mengembangkan mekanisme pertahanan 
alamiahnya untuk dapat terus bertahan. Perilaku-perilaku yang dominan 

•
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tampak pada kelompok masyarakat ini adalah rasa tidak percaya dan 
kesulitan bekerjasama (Seymor, 2003). Beberapa anggota rombongan 
pengungsi dari Iran dan Afganistan menyerahkan sejumlah uang kepada 
agen, tetapi kemudian ditipu dan ditinggalkan terkatung-katung dan 
terdampar di Indonesia. Mereka kemudian saling menyalahkan satu 
sama lain. 

Sejarah konflik bertahun-tahun dan ketidakpastian membuat 
mereka melihat pihak lain di luar kelompoknya sebagai sebuah ancaman. 
Sikap curiga adalah respon umum untuk menilai situasi. Rasa curiga 
juga seringkali mewarnai pengungsi dalam memilih kelompok bergaul. 
Mereka akan cenderung memilih teman bergaul dari kelompok negara 
yang sama atau keyakinan yang sama (misal Sunni atau Syiah). Bila 
beberapa pengungsi hanya mau bergaul dengan pengungsi yang berasal 
dari negara yang sama, beberapa pengungsi lain memilih untuk tidak 
bergaul dengan teman-teman-teman senegara asal. Menurut mereka, 
bergaul dengan teman senegara mereka seperti sedang menjalani hari-
hari seperti dulu di negara asalnya. Padahal kondisi seperti itulah yang 
menyebabkan mereka harus menjadi pengungsi. Kecurigaan terhadap 
pengungsi yang senegara asal justru membuat mereka memilih hanya 
bergaul dengan orang Indonesia. Menurut mereka, orang Indonesia 
lebih setia kawan dan penolong serta tidak ada maksud-maksud 
tertentu terhadapnya. Sebagian yang lain mengaku terpaksa harus 
bergaul dengan orang Indonesia karena untuk sementara mereka harus 
hidup di Indonesia.

Sangat sensitif dan mudah tersinggung

Konflik antar pengungsi, konflik pengungsi dengan masyarakat 
maupun konflik pengungsi dengan pendamping juga sering terjadi 
karena pengungsi merasa tersinggung. Mereka merasa ada perkataan, 
sikap atau perilaku  pihak lain yang menyinggung atau membuka aib 
diri mereka atau keluarga. Ekspresi pendamping yang dipersepsi kurang 
ramah juga kerap menjadi masalah. 

•



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

���

HIDUP DALAM KETIDAKPASTIAN: Menjadi Pengungsi Di Negara Yang Tidak Meratifikasi Konvensi

Sikap menuntut 

Perasaan tidak aman terkait kepemilikan atas sumber daya selama 
di negara asal dan ketidakpastian pemenuhan kebutuhan hidup di 
Indonesia membuat pengungsi cenderung ingin menguasai sumber 
daya yang mereka miliki atau yang mereka persepsi seharusnya menjadi 
milik mereka (Seymor, 2003). Seorang pendamping menjelaskan 
”mereka mengambil makan melebihi jatah yang disediakan di acara-
acara bersama... Ketika terjadi suatu masalah misalnya jumlah uang 
yang mereka dapatkan lebih kecil dari yang mereka harapkan, maka 
mereka akan marah dan menuduh kita memanipulasi data, korupsi dan 
lain-lain dan itu diungkapkan di muka umum.”  11 Ada juga pengungsi 
yang iri hati berkaitan kesempatan pihak-pihak lain mendapatkan 
posisi sebagai guru, asisten pekerja sosial, wakil pengungsi di forum, 
dan lain-lain dalam rangkaian program layanan psikososial yang 
dilaksanakan oleh Yayasan Pulih dan UNHCR. Mereka beranggapan 
merekalah seharusnya yang berada dalam posisi itu.

Selain reaksi-reaksi psikologis di atas, dampak ketidakpastian 
juga membayangi pelaksanaan hak pendidikan bagi anak-anak usia 
sekolah. Anak-anak usia SMU umumnya sulit untuk meneruskan 
sekolah mereka karena orangtua tidak mengizinkan hal tersebut. 
Orangtua beranggapan tinggal di Indonesia hanya sementara dan 
lebih baik anak-anak bersekolah di Negara ketiga yang sekolahnya 
pasti lebih baik, walaupun tidak jelas kapan penempatan mereka akan 
terjadi. Faktor bahasa juga merupakan tantangan yang berat bagi 
anak-anak usia SMU. Sementara mereka masih harus belajar bahasa 
Indonesia, pelajaran di sekolah sudah menuntut pemahaman cepat 
yang mensyaratkan penguasaan bahasa baik lisan maupun tulisan. 
Kondisi yang sedikit berbeda dialami oleh anak usia sekolah dasar, SD 
dan SMP, di mana kebanyakan pengungsi masih mau menyekolahkan 
anak-anaknya di tingkat pendidikan itu. Yayasan Pulih dan UNHCR juga 
relatif bisa mengatasi permasalahan terkait dengan ketidaklengkapan 
dokumen yang diperlukan untuk anak-anak usia tersebut.   

11 Tulisan Refleksi Staf Pulih-URP, Suarni Daeng Cahya 2007
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Bekerja untuk Pengungsi

”Saat melaksanakan kegiatan “Art and Play Therapy”, saya 
bertindak sebagai koordinator penyelenggara. Para peserta 
yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu dan laki-laki dewasa 
disendirikan dalam kelompok masing-masing dan dengan 
permainan yang berbeda. Saat itu ada satu orang ibu peserta 
dengan anak perempuannya yang masih remaja. Karena anak 
yang bersangkutan belum dewasa, maka anak tersebut saya 
masukkan di kelompok anak-anak. Setelah acara kelompok 
anak-anak selesai, ternyata anak tersebut masuk ke kelompok 
ibu-ibu dan meminta fasilitas alat permainan dalam kelompok 
tersebut kepada panitia. Panitia tidak memberikannya karena 
dia telah mendapatkan peralatan tersebut di kelompok 
anak-anak. Kerena ditolak panitia, ibunya marah-marah 
dan menuntut panitia untuk memberikan alat permainan 
itu kepada anaknya. Saya tidak bisa memberikannya karena 
fasilitas itu terbatas dan setiap penggunaan ada laporannya dan 
harus dipertanggungjawabkan dalam audit. Ibu-ibu tersebut 
menyampaikan bahwa panitia sebelum ini, dapat memberikan 
fasilitas itu, mengapa sekarang panitia, yakni saya, tidak bisa? 
Saya jadi bertanya kepada Panitia sebelumnya, dan ia tetap 
kompak dengan kelompok kita. Lalu ibu-ibu itu mengadu 
kepada direktur dan ibu manajer. Ibu direktur untungnya 
bertanya kepada saya apa masalahnya, dan setelah saya 
jelaskan beliau mendukung kita” 12.

Untuk memenuhi mandatnya, UNHCR menjadikan Yayasan Pulih 
sebagai mitra lokal yang memberikan layanan psikososial kepada 
pengungsi. Program yang dinamai ’Urban Refugee Project’ ini 
dilaksanakan oleh Pulih dalam kurun waktu 2004-2007. Dari segi 
program, program ini menyediakan layanan komprehensif karena 
mencakup pelayanan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, budaya dan 
spiritual. 

12 Tulisan Refleksi Staf Pulih-URP, Fakhrur Rozi, 2007
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Khusus untuk mengatasi permasalahan psikologis pengungsi, 
Yayasan Pulih memberikan layanan berupa konseling, home visit dan 
juga pelayanan individual untuk klien-klien kasus khusus (special 
cases). Kasus-kasus khusus antara lain adalah yang  mengalami distress 
karena pengalaman trauma berulang, perilaku abnormal/khusus yang 
memerlukan perhatian, perempuan single-sakit-terpisah jauh dari 
keluarganya, laki-laki single yang terpisah dari keluarganya, pengungsi 
yang sudah bertahun-tahun tinggal di Indonesia (long stayer) yang 
teman-temannya sudah berkali-kali pulang sedangkan dia belum. 
Umumnya mereka menjadi individu yang sulit untuk ditangani. Bagi 
mereka kondisi ketidakpastian, tuntutan untuk menyesuaikan diri saat 
ini dan trauma masa lalu dihayati berlipat dari yang dihayati pengungsi 
lain. Berbagai usaha dan pendekatan yang dilakukan seringkali tidak 
cukup berhasil. Bagi mereka satu-satunya solusi permanen atas 
permasalahan mereka adalah penempatan di Negara ketiga. 

Secara umum, proses konseling dan terapi dengan pengungsi tidak 
mudah dilaksanakan. Untuk terapi yang bersifat psikologis masih harus 
dicari format yang tepat bagi pengungsi dengan mempertimbangkan 
bahasa, praktik agama, dan budaya pengungsi. Kadangkala praktik 
agama dan budaya menjadi masalah karena mereka menganggap 
terapi yang diberikan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan 
budaya yang mereka anut.  Selain itu kendala bahasa menjadi hal 
yang harus benar-benar dipertimbangkan apalagi jika menggunakan 
jasa penterjemah. Mungkin nada suara, ekspresi, dan konteks yang 
diberikan penerjemah tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan 
oleh terapis, dan hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan 
mungkin menimbulkan suasana tidak nyaman. Selain itu, usaha-usaha 
untuk menggali insight, refleksi diri dan fasilitasi terhadap mereka 
untuk menemukan permasalahan mereka sendiri menjadi sangat 
sulit karena mereka sangat terokupasi dengan penghayatan mereka 
bahwa semua masalah yang mereka alami hanya akan hilang dengan 
penempatan di Negara ketiga.

Bagi pekerja Yayasan Pulih yang menangani pengungsi, bekerja 
untuk pengungsi memberikan pengalaman tersendiri.  Bekerja untuk 
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melayani pengungsi berarti harus menguatkan fisik, mental, emosional 
dan kondisi psikologis pekerja yang pada saat-saat tertentu akan 
“diuji” oleh berbagai kompleksitas permasalahan para pengungsi. 
Pekerja sosial adalah pekerja dengan berbagai peran: dituntut menjadi 
mediator ketika konflik di antara pengungsi atau antara pengungsi 
dan warga lokal muncul. Pekerja juga harus melakukan peran advokasi 
ketika memfasilitasi anak-anak pengungsi mendapatkan pelayanan 
pendidikan di sekolah lokal atau ketika para pengungsi harus berurusan 
dengan pemerintahan lokal. Bahkan pekerja juga pernah harus 
berperan menjadi “wasit” yang harus memisahkan para pengungsi 
yang melakukan pengeroyokan pada pengungsi yang lain. 

Masih banyak peran lain yang secara langsung atau tidak langsung 
menguras energi fisik dan mental pekerja. Kompleksitas permasalahan 
pengungsi yang menuntut berbagai macam peran dari pekerja sosial 
mengakibatkan berbagai perasaan, baik positif maupun negatif 
datang silih berganti. Pekerja menaruh empati ketika mendengar kisah 
bagaimana mereka bisa terdampar di Indonesia. Pekerja sosial juga 
merasa bahagia dan gembira ketika mendengar beberapa keluarga 
akhirnya berhasil mendapatkan Negara ketiga yang mau menampung 
mereka. Akan tetapi pekerja sering juga merasakan marah luar biasa 
ketika merasa dilecehkan dengan berbagai komentar dan kritikan 
dari pengungsi. Seringkali juga pekerja merasa tidak berdaya, tidak 
tahu lagi harus melakukan apa dan memberikan pelayanan program 
yang seperti apa lagi pada mereka.  Berbagai perasaan negatif ini 
pernah juga menggoda pekerja untuk berpikir, “untuk apa saya harus 
membuang waktu, tenaga, dan pikiran saya pada para pengungsi 
dari negara lain, sementara di negeri sendiri pun masih banyak yang 
membutuhkan bantuan”. 

Adanya kompleksitas permasalahan dan perasaan-perasaan 
negatif seperti disebutkan di atas kadang mempengaruhi perilaku 
pekerja sosial. Beberapa dari pekerja bahkan sampai pernah mengalami 
kelelahan kepedulian (compassion fatigue). Ketika perasaan-perasaan 
negatif itu menguasai, kepedulian pekerja menjadi berkurang pada 
pengungsi. Layanan yang biasanya cepat, tanggap dan mengutamakan 
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kebutuhan pengungsi menjadi sedikit terganggu. Pekerja lebih lambat 
merespon, membantu hanya seadanya dan kehilangan antusiasme 
dalam memberikan layanan. Interaksi pekerja dengan beberapa 
pengungsi pun berubah, frekuensi berkomunikasi berkurang, sikap 
ramah dan hangat meluntur. Pekerja mulai berprasangka negatif pada 
beberapa pengungsi, dan pada beberapa kasus ada juga yang akhirnya 
lebih memilih untuk menghindari pertemuan dengan pengungsi. 

Perubahan perilaku pun kadang terjadi pada interaksi pekerja 
dengan sesama rekan kerja. Pekerja kehilangan antusiasme dalam 
bekerja, kurang responsif dalam membantu teman kerja, lebih sering 
murung dan diam, lebih cepat lelah, dan menjadi lebih sensitif. Pada 
akhirnya produktivitas dalam bekerja pun menjadi jauh berkurang.

Perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari kelelahan 
fisik dan mental bukannya tidak disadari. Berbagai macam cara sudah 
pernah dilakukan untuk mencoba mengurangi dampak dari kelelahan 
ini. Rotasi tugas dari pekerja sosial pernah dilakukan untuk menghindari 
kejenuhan. Konseling informal yang dilakukan oleh pimpinan Pulih 
program URP pun pernah beberapa kali dilakukan. Konsolidasi tim dan 
koordinasi intensif untuk menguatkan dan merapatkan barisan untuk 
menghadapi para pengungsi juga dilakukan hampir tiap minggu. Dari 
beberapa alternatif yang ada, melakukan kegiatan bersama dengan 
seluruh anggota tim adalah kegiatan yang paling sering dilakukan 
dan dirasakan membantu mengurangi tekanan yang dirasakan. Makan 
bersama, karaoke, bermain bowling dan beberapa kegiatan lain yang 
bersifat menghibur membantu tim untuk melewati masa-masa sulit 
karena tingginya tekanan dan stress yang dialami.  

Hal di atas ternyata masih dirasa belum mencukupi. Para pekerja 
sosial yang terlibat di program untuk pengungsi masih membutuhkan 
suatu mekanisme bantuan psikologis yang lebih terstruktur, lebih 
terarah untuk mengurangi intensitas tekanan stres, burnout dan 
kelelahan yang dialami. Pada akhirnya bekerja dengan pengungsi 
internasional memberikan tantangan dan kompleksitas tersendiri. 
Pekerja harus menghadapi hambatan bahasa, budaya, latar belakang 
permasalahan yang berbeda antara pekerja dan pengungsi, sambil 
menyelesaikan konflik dan permasalahan psikologis pengungsi. 
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Sembari pintar-pintar mengelola program agar tugas kemanusiaan 
untuk mereka yang terkatung-katung dalam ketidakpastian tetap terus 
berjalan.

Dikatakan oleh salah satu pekerja, ”Dalam bekerja dengan  
pengungsi kadangkala kita seperti bermain layang-layang, kadangkala 
harus mengulur dan ada saatnya menarik. Artinya: kadangkala kita 
harus bersikap lembut, santun tapi tegas, dan kadangkala pula kita 
diharuskan untuk keras, tegas, tapi sopan. Mengapa hal ini perlu, 
karena setiap manusia biasanya perlu wadah untuk celoteh, ngomel 
dan bahkan mungkin bergumul seperti orang yang kesurupan, jika tidak 
merugikan dan itu hanya sekedar ventilasi maka tidak ada salahnya jika 
kita membiarkan hal itu terjadi dan tidak ada pula ruginya jika kita 
menjadi pendengar yang baik. Mungkin memberi kesempatan kepada 
mereka untuk celoteh, bergumul, ngomel bisa menjadi solusi. Namun 
jika celotehnya sudah disertai dengan pelecehan, ancaman, kekerasan 
fisik ataupun perusakan, maka seharusnya jangan membiarkan hal itu 
berlanjut. Kita harus bersikap keras, tegas tapi sopan. Sikap ini bisa 
menjadi shock therapy bagi pengungsi baik yang sedang marah maupun 
yang tidak, karena mereka kemudian bingung dan sulit menebak  
karakter kita, akhirnya mereka tidak seenaknya memperlakukan kita dan 
juga tidak kaku bergaul dengan kita ”13

13 Tulisan Refleksi Staf Pulih-URP, Suarni Daeng Cahya 2007
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MELIBATKAN LAKI-LAKI untuk

MEMBANGUN DUNIA TANPA KEKERASAN
Ester Lianawati

Pertanyaan Refleksi

Secara psikologis, hal apa yang sangat khas berbeda pada tindak 
kriminal seperti perampokan dan penganiayaan oleh orang tak 
dikenal, dengan KDRT yang dilakukan oleh orang terdekat? 

Dalam bayangan Anda, apakah pelaku KDRT memiliki karakteristik 
yang seragam atau berbeda satu sama lain? Dalam hal apa seragam, 
dan dalam hal apa berbeda? 

Bila membayangkan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat 
terjadi pada Anda, apa yang ada pikirkan dan rasakan mengenai 
dirinya dan tentang kejadian? Kira-kira apakah Anda akan 
membawa kasus ini ke depan hukum, atau apa yang lebih mungkin 
Anda lakukan?

Menurut Anda, apa cara yang paling efektif untuk menghapuskan 
terjadinya KDRT, atau kekerasan yang dilakukan oleh orang 
terdekat?

Pengantar 

Sejak UU P-KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 
disahkan pada tahun 2004, perhatian besar ditujukan kepada korban. 
Pendampingan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan 
psikologis, adalah beberapa pelayanan yang disediakan untuk korban. 
Suatu layanan yang harus terus ditingkatkan mengingat korban memang 
memerlukannya. Sayangnya, pelayanan ini diberikan berdasarkan 

•

•

•

•
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persepsi terhadap apa yang baik untuk korban, bukan apa yang benar-
benar dibutuhkan korban. Tanpa sadar, kita mendesak korban untuk 
melepaskan diri dari pelaku dan bahkan bersemangat memidanakan 
pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. 

Akibatnya, banyak pendamping korban menjadi bingung dan 
tergagap ketika ternyata sebagian besar korban tidak ingin bercerai 
dengan pelaku. Kompleksitas hubungan yang terjalin antara pelaku 
dan korban membuat bercerai merupakan pilihan paling akhir yang 
terpikirkan korban, apalagi menuntut pelaku secara pidana. Mereka 
hanya menginginkan pelaku tidak lagi melakukan kekerasan. Fakta 
ini tidak hanya dijumpai di Indonesia, tetapi juga sudah sejak lama 
ditemukan di negara-negara lain. Sebagai reaksi terhadap kondisi ini, 
pada tahun 1976, Inggris memulai program konseling pelaku (Jennings, 
1987). Negara-negara lain di Eropa, Amerika Utara, Amerika Serikat, 
Kanada, dan Australia, perlahan mengikuti langkah ini. Tujuannya 
satu, yakni mewujudkan harapan korban untuk tetap tinggal bersama 
pelaku tanpa menerima kekerasan lagi.

Belakangan para konselor yang mendampingi korban-korban 
KDRT yang tidak lagi hidup bersama pelaku menemukan alasan lain 
pentingnya program konseling pelaku meski alasan ini tidak terkait 
langsung (Murphy, 2002; Baker, 2008). Mereka melihat bahwa korban 
perlu berdamai dengan dirinya sendiri sebelum dapat melangkah menuju 
masa depan. ‘Mengapa saya yang mengalami hal ini, mengapa dia tega 
melakukan ini kepada saya’, adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
menghantui korban sepanjang hidupnya. Korban mempertanyakan 
esensi dirinya, bahkan mengubah persepsi dirinya menjadi pribadi yang 
pantas menerima perlakuan kasar pelaku (Herman, 1992). Dalam hal 
ini rekonsiliasi korban dan pelaku, dengan pelaku mengakui bukan diri 
korban penyebabnya, melainkan dialah yang bertanggung jawab atas 
tindakannya, dapat menjadi salah satu momen penting yang berperan 
bagi proses pembentukan kembali jati diri korban sebagai manusia 
yang layak dicintai (Worthington, 2006). Namun tidak semua pelaku 
mau mengakui perbuatannya. Kebanyakan di antara mereka justru 
menyangkalnya atau tidak memahami dampak perbuatannya kepada 
korban (Anderson & Umberson, 2001). Konseling pelaku diharapkan 
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dapat menyadarkan pelaku akan tindak kekerasannya sehingga 
memungkinkan rekonsiliasi yang dibutuhkan oleh sebagian korban. 

Konseling Pelaku: Penghapusan KDRT dan Peran Serta Laki-laki

Dalam pandangan kami, konseling pelaku bukan hanya diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan korban. Seandainya pun korban tidak 
ingin kembali dengan pelaku, pelaku tetap membutuhkan penanganan 
psikologis dalam bentuk konseling. Dalam hal ini perlu diingat kembali 
tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Sesuai dengan namanya, UU PKDRT 
bertujuan untuk menghapuskan KDRT, bukan sekedar menangani KDRT 
yang terjadi. Untuk mencapai tujuan ini, orang yang telah melakukan 
KDRT itu sendiri perlu dilibatkan. 

Sejauh ini, dapat dikatakan korban dan pelaku ditempatkan pada 
kutub yang berlawanan, dengan pelaku berada pada kutub negatif. 
Pelaku hampir tidak tersentuh kecuali dalam persoalan hukum, itupun 
didasari oleh keinginan memidanakan mereka dengan hukuman penjara 
seberat-beratnya. Pemberian hukuman ini seolah menjadi satu-
satunya bentuk penanganan terhadap mereka. Padahal dalam pasal 50 
UU PKDRT sudah dituliskan bentuk penanganan lain berupa konseling 
pelaku sebagai pidana tambahan. 

Berbagai pihak mulai memedulikan persoalan penanganan pelaku 
yang lebih menyeluruh, bukan hanya melalui jalur hukum. Pada tanggal 
26 November 2008 yang lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
(sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak) juga sudah menyelenggarakan diskusi mengenai 
perlunya membuat mekanisme terkait dengan pidana tambahan ini. 
Sayangnya sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada kelanjutan 
mengenai rencana pembuatan mekanisme tersebut. Padahal konseling 
pelaku perlu segera dijalankan, bahkan bukan hanya sekedar untuk 
segera mengimplementasikan sebuah hukuman tambahan. Lebih 
dari itu, konseling pelaku diperlukan sebagai bagian penting dari 
keseluruhan usaha untuk menghapuskan KDRT itu sendiri. 

Buttel dan Pike (2003) mengatakan bahwa dasar dari program 
konseling pelaku adalah keyakinan bahwa usaha penghapusan KDRT 
hanya dapat berhasil jika difokuskan kepada individu yang melakukan 
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kekerasan itu. Dengan perkataan lain, KDRT tidak akan pernah 
terhapuskan jika pelakunya tidak mendapatkan penanganan berupa 
konseling. Hal ini disebabkan program konseling akan mengajarkan 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan pelaku agar 
ia tidak lagi melakukan kekerasan. Hukuman pidana berupa kurungan 
penjara mungkin saja memberi efek jera. Namun hukuman ini tidak 
akan efektif untuk mengubah pola kekerasan yang sudah mengakar 
dalam diri pelaku. Bukan tidak mungkin pelaku kembali melakukan 
kekerasan setelah ia selesai menjalani pidana. Karena hukuman pidana 
hanya mengajarkan bahwa perilakunya salah tanpa memberitahukan 
caranya untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 

Lebih lanjut, sebagaimana yang dikatakan Yantzi (2008), konseling 
pelaku bermanfaat untuk kepentingan masyarakat karena sifatnya 
preventif untuk jangka panjang. Sekalipun korban tidak lagi bersama 
pelaku, akan sangat mungkin ada korban-korban selanjutnya dari 
pelaku yang sama. Interaksi pelaku dengan masyarakat pascaproses 
hukum akan membuka peluang terjadinya pola kekerasan berulang 
meski pada korban yang berbeda. Selain itu, pelaku yang tidak 
tertangani secara tepat akan sangat mungkin menghasilkan pelaku-
pelaku baru. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang 
diasuh dengan kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan (dalam 
Putwain & Sammons, 2002). Dengan demikian, konseling pelaku mutlak 
diperlukan untuk membangun budaya anti kekerasan 

Di samping itu, jika konseling pelaku dapat menciptakan budaya 
anti kekerasan, maka dengan sendirinya pelaku pun berperan penting 
di dalamnya. Peran ini tampil dalam tiga bentuk. Pertama, ia sendiri 
berhasil untuk tidak lagi melakukan kekerasan. Kedua, keberhasilannya 
menjadi contoh bagi pelaku lain bahwa mereka dapat berubah. Ketiga, 
dengan tidak lagi melakukan kekerasan, ia telah menghentikan 
rantai kekerasan sekaligus menyelamatkan generasi selanjutnya dari 
kekerasan. Dengan sendirinya, konseling pelaku turut melibatkan laki-
laki sebagai agen perubahan dalam upaya penghapusan kekerasan. 
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Efektivitas Program Konseling Pelaku

Baiklah, sampai di sini mungkin ide mengenai perlunya konseling 
pelaku sudah mulai dapat diterima. Namun mungkin muncul pertanyaan 
apakah memang program konseling ini efektif untuk mengubah pelaku 
agar tidak lagi melakukan kekerasan? Data dari beberapa negara 
menunjukkan variasi efektivitas program konseling dengan tingkat 
yang cukup menggembirakan. Misalnya penelitian yang dilakukan 
Bennet, Stoops, Call, dan Flett (2007) di Illinois mengungkapkan 
perbedaan yang signifikan antara pelaku yang menyelesaikan program 
dengan yang tidak. Sebanyak 34.7% dari 260 pelaku yang tidak 
menyelesaikan program konseling kembali melakukan kekerasan 
terhadap pasangannya. Bandingkan dengan hanya 14.1% dari 629 
pelaku yang mengikuti program konseling sampai selesai. Masih dalam 
penelitian yang sama juga ditemukan bahwa program konseling pelaku 
berhasil menurunkan tingkat kemungkinan pelaku ditahan kembali 
karena melakukan kekerasan terhadap pasangannya sebesar 39-61 
persen.  

Sedangkan penelitian Gondolf (1997) yang melibatkan 840 
pelaku yang mengikuti konseling menunjukkan bahwa sebanyak 61% 
pelaku berhenti melakukan kekerasan fisik kepada pasangan. Namun 
demikian, perlu dicatat bahwa sebanyak 70% pelaku kembali melakukan 
kekerasan psikis. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Buttel 
& Pike (2003) terhadap para pelaku KDRT beretnis Afrika-Amerika 
dan Kaukasia di Indianapolis dan New Orleans menunjukkan bahwa 
keberhasilan program konseling pelaku mencapai 80 persen.  Gondolf 
(1997) bahkan dengan tegas mengatakan bahwa salah satu penyebab 
menurunnya jumlah kekerasan terhadap pasangan sebanyak 21 % 
selama 5 tahun (1993-1998) di Amerika Serikat adalah berkembangnya 
program konseling untuk pelaku. 

Kami kira data-data di atas dapat menguatkan kita untuk 
melaksanakan program konseling pelaku di Indonesia. Apalagi 
mengutip Babcock, Green, & Robie (dalam Huss & Ralston, 2008), 
sekecil apapun tingkat efektivitas dari program konseling, namun fakta 
bahwa ada pelaku yang berhasil ditangani akan berdampak signifikan 
dalam menyelamatkan hidup perempuan. Namun demikian, kita juga 
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tidak boleh menutup mata bahwa keberhasilan program konseling di 
berbagai negara yang disebutkan di atas tidak mencapai 100% atau 
sekurang-kurangnya 90%. Hal ini tentu menunjukkan ada faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Dari sejumlah 
penelitian yang mengevaluasi program konseling pelaku, ditemukan 
sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program. 
Faktor-faktor tersebut antara lain partisipasi dan karakteristik pelaku, 
konselor yang terlatih, model dan bentuk konseling, dan tahapan 
perubahan yang dicanangkan.

Partisipasi pelaku

Pelaku yang cenderung kembali melakukan kekerasan umumnya 
adalah pelaku yang tidak menjalani program konseling sampai selesai 
(Gondolf, 1997). Oleh sebab itulah, konselor harus dapat membuat 
pelaku tertarik untuk datang kembali pada sesi berikutnya. Sikap yang 
hangat dan empatik untuk menerima pelaku sebagai klien namun 
tetap penuh ketegasan untuk tidak mentoleransi tindak kekerasan 
pelaku perlu ditampilkan agar pelaku setidaknya merasa nyaman 
untuk mengikuti konseling. Selain itu, konselor dapat menggunakan 
pendekatan insentif (insentive approach). Dengan pendekatan ini, 
konselor harus menggiring pelaku untuk melihat keuntungan dari 
tidak melakukan kekerasan. Namun, konselor harus bersikap realistis 
dengan tidak menjanjikan keuntungan yang mungkin tidak akan 
diperoleh pelaku. Misalnya tidak perlu menjanjikan bahwa pelaku 
dapat kembali kepada pasangan atau terbebas dari hukuman pidana 
jika mau mengikuti konseling. 

Karakteristik pelaku

Tidak semua pelaku dapat ditangani dengan konseling pelaku. 
Dalam hal ini kita harus bersikap realistis bahwa memang ada 
sebagian pelaku yang tidak akan mendapatkan manfaat dari program 
konseling. Mungkin akan lebih baik bila kita memahami terlebih 
dahulu bahwa pelaku bukanlah sekelompok orang yang memiliki 
kesamaan karakteristik. Pada kenyataannya, mereka tidaklah seragam. 
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Adalah Holtzworth-Munroe dan Stuart (1994) yang menemukan bahwa 
pelaku dapat dibedakan ke dalam tiga tipe. Mereka menggolongkannya 
berdasarkan: (a) frekuensi dan keparahan penganiayaan yang 
dilakukan, (b) lingkup kekerasan (hanya dengan anggota keluarga atau 
dengan orang lain di luar anggota keluarga), dan (c) ada tidaknya 
psikopatologi atau karakteristik gangguan kepribadian. 

Tipe pertama adalah family-only (FO). Pelaku yang tergolong 
dalam tipe ini hanya melakukan kekerasan dalam lingkup keluarganya. 
Biasanya tingkat kekerasan seksual dan psikis yang mereka lakukan 
relatif rendah karena tingkat impulsivitas mereka pun pada dasarnya 
rendah. Mereka diduga mewakili fenomena umum kekerasan dalam 
keluarga, yakni tidak terlalu menunjukkan penyimpangan. Dalam 
kesehariannya mereka hampir tidak dapat dibedakan dari laki-laki yang 
tidak terlibat dalam hubungan kekerasan. Hanya saja mereka cenderung 
melakukan kekerasan fisik dalam kondisi ketegangan yang memuncak. 
Biasanya saat itu mereka sedang tertekan baik karena masalah pribadi 
maupun dengan pasangan, ditambah dengan terbatasnya keterampilan 
mereka dalam menyelesaikan konflik dengan pasangan. Namun menurut 
Holtzworth-Munroe dan Stuart (1994), rendahnya level psikopatologi, 
sikap yang positif terhadap perempuan, dan sikap yang negatif terhadap 
kekerasan, yang dimiliki pelaku tipe FO, membantu mereka untuk tidak 
melakukan agresi yang lebih parah. Bahkan biasanya setelah terjadinya 
insiden, mereka sungguh-sungguh merasa bersalah.

Tipe kedua adalah disforik atau borderline (DB). Tingkat kekerasan 
yang dilakukan kelompok ini berkisar antara sedang sampai dengan 
berat. Sasaran utama kekerasan mereka adalah pasangan, meski 
dibandingkan tipe FO, mereka cukup sering melakukan kekerasan di 
luar rumah. Masih berdasarkan penelitian Holtzworth-Munroe & Stuart 
(1994), kelompok ini merupakan yang paling tertekan secara psikologis 
dan paling menampilkan karakteristik kepribadian borderline seperti 
emosi labil, hubungan interpersonal yang tidak stabil, ketakutan 
akan penolakan, dan kecemburuan yang besar. Sikap mereka terhadap 
kekerasan cenderung positif sedangkan sikap terhadap perempuan 
cenderung negatif. Namun mereka juga punya ketergantungan terhadap 
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pasangan sehingga sangat khawatir bila ditinggalkan pasangan. Oleh 
sebab itu, sehabis melakukan kekerasan biasanya mereka meminta maaf 
secara berlebihan bahkan ada yang berusaha melukai dirinya sendiri.  

Tipe ketiga adalah tipe antisosial yang melakukan kekerasan 
secara umum (generally violent antisocial, disingkat dengan GVA). 
Pelaku yang termasuk dalam tipe ini umumnya melakukan kekerasan 
sedang sampai dengan berat. Mereka tidak hanya melakukan kekerasan 
terhadap anggota keluarga tetapi juga dengan orang-orang lain di luar 
lingkup keluarga. Pelaku dalam kelompok ini menampilkan karakteristik 
gangguan kepribadian antisosial seperti perilaku kriminal, ditahan, 
penggunaan obat-obatan, dsb. Mereka memiliki sikap yang sangat 
positif terhadap kekerasan, melebihi tipe BD. Sikap mereka terhadap 
perempuan jauh lebih negatif dibandingkan tipe BD. Seperti orang 
dengan gangguan kepribadian antisosial, mereka tidak memiliki rasa 
bersalah atas tindakannya (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994). 

Belakangan Holtzworth-Munroe, Meehan, Herron, Rehman, dan 
Stuart (2003) menemukan tipe pelaku keempat yang menyerupai tipe 
GVA yang mereka namakan sebagai tipe low level antisocial (LLA). 
Pelaku dalam tipe ini juga memiliki tingkat antisosial yang tinggi 
namun anehnya seperti tipe FO, mereka tidak melakukan kekerasan 
terhadap orang lain di luar keluarganya. Belum ada penelitian lebih 
lanjut mengenai tipe keempat ini. Namun dengan munculnya tipe 
ini semakin menguatkan keyakinan bahwa memang pelaku adalah 
kelompok yang heterogen. Bahkan Hamberger, Lohr, Bonge, and Tolin 
(1996) kesulitan menggolongkan 13% pelaku dalam penelitiannya ke 
dalam tiga tipe lain yang mereka temukan yang kurang lebih mirip 
dengan FO, BD, dan GVA. Mereka sendiri akhirnya tidak memberikan 
nama untuk 13% pelaku tersebut. Namun dari sini kita dapat belajar 
bahwa bukan tidak mungkin akan ditemukan tipe pelaku lain yang 
akan semakin menunjukkan keragaman mereka.

Menurut Hultworth-Munroe et al (2000), penelitian mengenai 
tipe pelaku memang perlu terus dikembangkan. Bersama Saunders 
(2001), mereka meyakini bahwa pemahaman mengenai tipe-tipe 
pelaku akan membantu pengembangan bentuk intervensi yang lebih 
tepat untuk masing-masing tipe. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 
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sejumlah program konseling ditemukan bahwa pelaku dengan tipe 
FO adalah yang paling mendapatkan manfaat dari program konseling 
(Huss & Ralston, 2008). Mereka belajar untuk menerapkan cara-
cara berkomunikasi dan penyelesaian masalah yang lebih efektif 
dari program konseling. Sedangkan pelaku dengan tipe BD masih 
banyak yang kembali melakukan kekerasan terhadap pasangan, meski 
jumlahnya tidak sebesar pada tipe GVA. Saunders (1996) menyarankan 
pelaku tipe BD diberikan terapi psikodinamika tersendiri mengingat 
mereka membutuhkan penanganan yang lebih khusus untuk mengatasi 
kelabilan emosi dan karakteristik borderline lainnya yang mereka 
miliki.

Sedangkan pada pelaku dengan tipe GVA, program konseling 
pelaku cenderung gagal menangani mereka (Gondolf & White, 2001). 
Mereka umumnya tidak mengikuti konseling secara rutin apalagi 
hingga selesai. Mereka yang berhasil menyelesaikan program kembali 
melakukan kekerasan bahkan sering kali dalam tingkat yang lebih 
parah. Kecenderungan mereka untuk memanipulasi konselor juga 
membahayakan. Selama mengikuti program, mereka cukup kooperatif. 
Namun setelah program konseling selesai, 40% sampai 80% dari mereka 
kembali menganiaya pasangannya (Stover, dalam Huss & Ralston, 
2008). Hal ini sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan 
bahwa individu dengan tipe kepribadian antisosial memang sangat 
sulit untuk ditangani secara psikologis (Davison, Neale, & Kring, 
2008). Hukuman pidana tampaknya akan lebih tepat bagi orang-orang 
ini. Meski Saunders (1996) meyakini bahwa terapi dengan pendekatan 
perilaku-kognitif (cognitive behavioral approach) dengan jumlah sesi 
yang lebih lama dibandingkan program konseling biasa yang umumnya 
selesai dalam 3- 6 bulan, akan efektif untuk pelaku tipe GVA ini. Namun 
belum ada informasi lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan ini 
pada pelaku tipe GVA.
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Konselor yang terlatih

Schrock dan Padavic (2007) menemukan sejumlah konselor yang 
tidak mampu menghadapi pelaku yang menonjolkan maskulinitas 
mereka dalam sebuah program konseling berbasis analisis feminis di 
Florida. Para pelaku dalam program tersebut malah berhasil menegosiasi 
hegemoni maskulinitas itu sendiri. Hal ini berdampak pada gagalnya 
program tersebut dalam mengubah tindak kekerasan pelaku. Temuan 
ini merupakan salah satu contoh yang menegaskan bahwa efektivitas 
program konseling bergantung kepada kualitas konselor. 

Konselor hendaknya memiliki pengetahuan memadai setidaknya 
mengenai KDRT, karakteristik pelaku, dan latar belakang psikososial 
yang membentuk seseorang menjadi pelaku. Konselor juga harus 
memiliki sikap yang memandang pelaku KDRT sebagai klien yang 
membutuhkan bantuan untuk mengubah perilaku kekerasan mereka. 
Konselor harus meyakini bahwa perubahan adalah hal yang sangat 
mungkin terjadi bagi klien laki-laki. Klien memiliki kemampuan untuk 
mengontrol perilakunya dan menghentikan tindak kekerasannya. 
Konselor juga harus memiliki keterampilan-keterampilan dasar 
konseling. Konselor juga harus menguasai modul konseling dan dengan 
sendirinya menguasai keterampilan-keterampilan yang diperlukan 
untuk dapat menyampaikan isi modul tersebut. Jadi pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan seperti tertulis di atas adalah tiga aspek 
utama yang harus dimiliki seorang konselor untuk dapat menjalankan 
program konseling pelaku.

Model konseling

Sejak program konseling pertama kali dijalankan pada tahun 1976, 
sudah ada ratusan program konseling yang dikembangkan oleh sejumlah 
lembaga independen di negara-negara Eropa, Amerika, Kanada, dan 
Australia (Scott, 2004). Namun ratusan program itu tersusun dengan 
model yang kurang lebih sama. Secara garis besar menurut Jackson 
(2003) ada empat model konseling yang mendasari program-program 
konseling pelaku yang sudah ada. Pertama, adalah model psikoedukasi 
dengan menggunakan teori feminis. Model konseling ini mengajarkan 
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laki-laki pelaku KDRT untuk mengubah sikap mereka terhadap kontrol 
dan kekuasaan serta strategi-strategi alternatif selain kekerasan yang 
dapat mereka lakukan dalam berinteraksi dengan pasangan. 

Kedua, intervensi dengan menggunakan pendekatan perilaku-
kognitif (cognitive-behavioral approach). Intervensi ini didasarkan pada 
pandangan bahwa pelaku melakukan kekerasan sebagai akibat distorsi 
kognitif yang mereka miliki. Oleh sebab itu, program konseling yang 
menggunakan pendekatan ini bertujuan mengubah distorsi kognitif dan 
melatih keterampilan pemecahan masalah dan manajemen kemarahan. 
Ketiga, model intervensi dengan menggabungkan pandangan feminis 
(analisis gender) dengan pendekatan perilaku-kognitif. Jadi konselor 
yang menggunakan model penanganan ini harus memahami teori 
feminis dan teknik-teknik terapi perilaku-kognitif. Model pertama 
sampai dengan ketiga sejauh ini umumnya dilakukan dalam bentuk 
konseling kelompok yang terdiri dari beberapa pelaku dalam satu 
kelompok.

Sedangkan model keempat adalah konseling pasangan, yang 
melibatkan pelaku dan korban bersama-sama dalam setiap sesi konseling. 
Model ini banyak ditentang karena dianggap dapat membahayakan 
korban dan membuat pelaku tidak mengambil tanggung jawab 
sepenuhnya atas tindak kekerasan yang mereka lakukan. Menghadapi 
kontroversi ini, Aldarondo & Mederos (2002) menyarankan konseling 
pasangan hanya dilakukan jika beberapa kondisi ini terpenuhi: (a) 
dalam pembicaraan pribadi antara konselor dengan korban, korban 
sudah diinformasikan bentuk-bentuk konseling lain yang dapat ia 
pilih dan korban dengan yakin menyatakan bahwa ia tidak takut untuk 
bicara jujur dan terbuka dalam sesi konseling dan tidak mencemaskan 
pembalasan dendam dari pelaku; (b) kekerasan pelaku terbatas pada 
satu atau dua insiden ringan yang tidak menimbulkan luka atau memar, 
dan kekerasan psikis yang dilakukannya juga tergolong ringan dan tidak 
bersifat mengintimidasi; dan (c) pelaku sudah mengakui bahwa dirinya 
bertanggung jawab atas tindak kekerasannya dan sudah berkomitmen 
untuk tidak melakukannya lagi. Jika pelaku kembali melakukan 
kekerasan selama proses konseling, maka konseling pasangan harus 
dihentikan. 
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Jackson (2003) menemukan bahwa model yang paling efektif 
adalah yang menggabungkan pendekatan feminis dengan perilaku-
kognitif. Namun belakangan ini mulai berkembang pandangan yang 
menyatakan tidak ada satu model konseling yang paling efektif. 
Efektivitas program konseling harus disesuaikan dengan tipologi 
pelaku dan hal-hal lain yang sejauh ini masih terus diteliti (Saunders, 
2001). 

Bentuk konseling

Terkait dengan model konseling, seperti yang disebutkan di atas 
bahwa konseling untuk pelaku umumnya dilakukan secara kelompok. 
Banyak yang mengira bahwa bentuk konseling kelompok ini dipilih 
karena faktor kemudahan mengingat jumlah pelaku yang ditangani 
cukup banyak. Perlu diketahui bahwa konseling pelaku merupakan 
salah satu hukuman yang harus dijalani pelaku di sejumlah negara. 
Namun meskipun memang faktor kemudahan menjadi salah satu alasan, 
tetapi sebenarnya ada alasan lain yang lebih mendasar. Konseling 
kelompok dipilih dengan mengacu kepada prinsip terapi yang sensitif 
gender (gender sensitive therapy, sering pula disebut dengan gender 
aware therapy). Dalam konseling pelaku, kliennya adalah laki-laki yang 
umumnya tidak tertarik pada konseling individual yang menekankan 
pembicaraan (Brannon, 2005). Klien laki-laki lebih tertarik pada 
konseling yang bersifat action-based yang melibatkan mereka untuk 
aktif berpartisipasi di dalamnya. Oleh sebab itulah program konseling 
pelaku biasanya disusun dalam bentuk konseling kelompok yang 
diwarnai dengan bermacam-macam aktivitas kelompok. Konseling 
kelompok dianggap lebih tepat untuk menangani pelaku. 

Namun demikian, setelah berkembangnya berbagai pandangan 
mengenai pentingnya menyesuaikan program konseling dengan tipe 
pelaku, maka konseling individual juga sudah mulai diterapkan. 
Sebagaimana dituliskan di atas, Saunders (1996) meyakini bentuk 
konseling individual yang menggunakan pendekatan psikodinamika 
akan lebih tepat untuk menangani pelaku dengan tipe BD. Terlepas 
dari tipe pelaku, meskipun modul konseling disusun dalam bentuk 
konseling kelompok, sebagian konselor tetap fleksibel dalam 
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melakukan konseling individual dengan mengambil sesi-sesi tertentu 
dari modul tersebut yang sesuai dengan kebutuhan klien (Geffner & 
Mantooth, 2000). Hal ini khususnya dilakukan bila sebelumnya dalam 
sesi asesmen ditemukan bahwa klien tidak perlu mengikuti semua sesi 
dalam program konseling. 

Tahapan perubahan

Pandangan lain menyatakan perlunya menyesuaikan teknik atau 
strategi konseling berdasarkan model tahapan perubahan (Prochaska, 
dalam Levesque, Driskell, & Prochaska, 2008). Pandangan ini 
didasarkan pada temuan di lapangan bahwa pelaku umumnya melewati 
lima tahap perubahan, mulai dari penyangkalan, pertimbangan, 
penerimaan, keterlibatan, dan pengintegrasian (Scott, 2004). Tugas 
konselor adalah menyesuaikan teknik dengan tahapan perubahan di 
mana pelaku berada saat itu. 

Levesque dan Chell (dalam Levesque et al, 2008) menemukan 
sebanyak 80% pelaku masih berada pada tahap penyangkalan saat 
menemui konselor pada pertemuan pertama. Mereka menyangkal telah 
melakukan kekerasan atau meski mengakui telah melakukan tindak 
kekerasan, mereka menolak untuk mengambil tanggung jawab atas 
tindakannya itu. Mereka cenderung menyalahkan pasangannya atau 
orang lain atas tindak kekerasan yang telah mereka lakukan. Pada tahap 
kedua, mereka mulai mengaku bersalah atau merasa berperan dalam 
tindak kekerasan namun tidak sepenuhnya karena masih menyalahkan 
korban. Sedangkan pada tahap ketiga, pelaku sudah memiliki rasa 
tanggung jawab atas tindakannya dan kemauan untuk berubah meski 
belum stabil sifatnya. 

Pada tahap pertama dan kedua sebaiknya konselor tidak 
melakukan konfrontasi ataupun menawarkan alternatif tindakan untuk 
mengubah perilaku mereka karena pelaku sama sekali belum siap untuk 
perubahan (Levesque et al, 2008). Sebaiknya konselor meningkatkan 
kesadaran pelaku akan dampak negatif dari tindak kekerasannya dan 
menunjukkan keuntungan jika pelaku tidak lagi melakukan kekerasan. 
Pada tahap ketiga, konselor hendaknya mulai membangun kepercayaan 
diri pelaku bahwa mereka mampu berubah. Barulah saat memasuki 
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tahap keempat, pelaku siap untuk terlibat sepenuhnya dalam program 
konseling. Pada tahap ini, sudah saatnya konselor memperkenalkan  
disiplin-disiplin baru yang diperlukan agar pelaku dapat menggunakan 
perilaku non kekerasan dalam menghadapi persoalan. 

Sedangkan pada tahap kelima, meski pelaku sudah menunjukkan 
bukti-bukti perubahan perilakunya, konselor justru harus mempersiapkan 
mereka terhadap kemungkinan mereka kembali melakukan kekerasan. 
Konselor hendaknya mulai memberikan strategi mencegah kekambuhan 
dan merencanakan monitor perubahan jangka panjang untuk pelaku 
(Scott, 2004). 

Prinsip Dasar Dalam Melaksanakan Program Konseling Pelaku

Ada empat prinsip dasar yang harus dipahami ketika konselor 
melakukan konseling pelaku. Pertama, tidak menyalahkan (no-blame). 
Konselor atau calon konselor harus berhenti memandang pelaku 
sebagai pelaku. Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai pelaku 
kekerasan. Pelaku juga adalah korban bila dipandang dari sisi bahwa 
mereka terbentuk menjadi demikian oleh pengalaman hidupnya dalam 
keluarga, lingkungan pergaulan, bahkan oleh pola pendidikan kita 
yang menumbuhsuburkan budaya kekerasan. Oleh sebab itu, konselor 
perlu memandang pelaku sebagai klien yang perlu dibantu. World 
Population Foundation (WPF) bahkan menamakan programnya bukan 
sebagai konseling pelaku, melainkan konseling klien laki-laki. Dengan 
menyebut pelaku sebagai klien akan membantu konselor menumbuhkan 
sikap positif terhadap pelaku. Dalam tulisan ini, istilah konseling 
pelaku, bukan konseling klien laki-laki, memang tetap digunakan 
untuk sekedar memberi penekanan tanpa bermaksud memandang 
pelaku secara negatif.  

Kedua, prinsip anti kekerasan. Maksudnya, meski tidak menyalahkan 
pelaku, seorang konselor harus dapat menegaskan bahwa apapun 
yang melatarbelakanginya melakukan tindak kekerasan, tindakannya 
tidak dapat dibenarkan. Ketiga, kekerasan adalah pilihan. Maguire 
(1998) menyatakan bahwa kekerasan bukan sesuatu yang tidak dapat 
dihindari. Seseorang dapat memilih untuk melakukan atau tidak 
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melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan tindak 
kekerasan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. 

Prinsip keempat adalah mengutamakan keselamatan perempuan 
dan anak. Sebelum memulai program konseling dengan pelaku, konselor 
harus menemui korban secara terpisah. Dalam pertemuan itu, konselor 
hendaknya memberitahukan kepada korban kemungkinan pelaku tidak 
dapat berubah. Berdasarkan temuan Gondolf (1997), 95% perempuan 
memiliki harapan yang tidak realistis bahwa pelaku akan berubah 
sehingga mengambil keputusan yang malah membahayakan dirinya 
saat pelaku kembali melakukan kekerasan. Padahal dengan pelaku 
mengikuti konseling, bukan berarti korban berada pada situasi aman. 
Konselor hendaknya membantu korban membuat rencana penyelamatan 
diri (safety plan). Korban harus segera menjalankan rencana ini bila 
pelaku kembali melakukan kekerasan. Dalam situasi ini, korban tidak 
boleh terpengaruh ucapan pelaku bahwa ia sedang mengikuti program 
konseling atau sedang dalam proses berubah. 

Namun, perlu dipertimbangkan pula kemungkinan korban tidak 
menjalankan saran konselor karena ada banyak faktor yang mungkin 
mencegahnya melakukan itu. Oleh sebab itu, untuk menjamin 
keamanan korban dan anak-anak, konselor harus menemui korban 
secara berkala. Konseling berkala ini juga diperlukan untuk melihat 
sejauh mana hubungan klien dengan pasangannya telah mengalami 
kemajuan (Aldarando & Mederos, 2002). Selain itu, konseling ini 
sekaligus bermanfaat untuk membantu korban berespons secara 
tepat terhadap perubahan pelaku. Berdasarkan pengalaman konselor 
di beberapa negara, banyak korban bingung dan tidak siap ketika 
pelaku berubah sehingga tidak menampilkan sikap yang mendukung 
perubahan pelaku. 

Penutup: Lantas, Apa Tugas Kita Selanjutnya?

Program konseling pelaku di Indonesia masih merupakan hal yang 
baru. Sampai dengan saat ini belum banyak lembaga yang menyusun 
modul konseling untuk pelaku. Yayasan Mitra Perempuan menjadi 
pelopor dengan meluncurkan modul konseling pelaku KDRT pada 14 
Januari 2009. Modul ini dikhususkan bagi para pelaku KDRT yang berada 
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dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Belum lama ini, 
pada 4-13 November 2009, WPF bekerja sama dengan Rifka Annisa 
dan Woman’s Crisis Center (WCC) Bengkulu juga telah mengadakan uji 
coba modul konseling. Modul ini secara khusus ditujukan bagi pelaku 
KDRT yang datang dengan kemauan sendiri ataupun permintaan 
pasangannya. Sedangkan kami sendiri dari Yayasan Pulih juga telah 
menyusun modul konseling yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. 
Sangat difokuskan pada penanganan psikologis yang detil, modul ini 
memadukan pandangan psikologi feminis dan pendekatan perilaku-
kognitif serta dapat digunakan untuk konseling kelompok maupun 
individual. Modul ini dapat digunakan untuk pelaku yang datang 
sendiri ataupun rujukan.  

Tentu tugas kita tidak selesai hanya dengan selesainya sebuah 
modul dibuat. Program konseling pelaku harus segera dilaksanakan. 
Diharapkan pemerintah segera membuat mekanisme hukum terkait 
dengan konseling pelaku sebagai pidana tambahan. Namun demikian, 
kami kira kita tidak perlu menunggu mekanisme tersebut selesai untuk 
dapat memulai program konseling. Konseling pelaku tetap harus 
dilaksanakan terlepas dari persoalan kewajiban hukum. Karena saatnya 
sudah tiba untuk segera melibatkan laki-laki dalam membangun dunia 
tanpa kekerasan.  
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MEMADUKAN PSIKOLOGI DAN HUKUM 
UNTUK TERCAPAINYA KEADILAN

Ester Lianawati

Pertanyaan Refleksi

Apakah hukum sama dengan keadilan, atau dengan kata lain, 
apakah hukum pasti memberikan keadilan? Dapatkah kita 
memberikan contoh-contoh konkrit?

Bagaimana kita mendefinisikan dan memastikan objektivitas? 
Apakah objektivitas murni dapat dicapai? Bagaimana dengan 
berbagai situasi dimana ada posisi tawar yang tidak setara dari 
pihak-pihak yang berperkara? Bagaimana pula dengan bias-bias 
dan kepentingan dari penegak hukum, sejauh mana berperan dan 
apakah dapat sepenuhnya dihilangkan?

Mengapa orang enggan terlibat kasus hukum, juga enggan 
melibatkan diri sebagai saksi? Bagaimana dampaknya terhadap 
keputusan hukum yang diambil dalam pengadilan?

Peran-peran apa saja yang dapat dijalankan oleh psikologi 
dalam memastikan pencapaian hukum yang sungguh-sungguh 
berkeadilan?

Pengantar 

Dalam sebuah persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT), seorang hakim bertanya, “Anda masih berhubungan seks 
dengan suami setelah peristiwa itu?” Pertanyaan ini diajukannya 
kepada korban yang ditembak pahanya oleh suaminya dengan 
menggunakan air soft gun. Tergagap korban menjawab pertanyaan 
hakim dengan jawaban iya. Hakim kemudian mengajukan pertanyaan 
lain yang senada, ”Apakah Anda masih sekamar dengan suami setelah 

•

•

•

•
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peristiwa penembakan itu?” Pertanyaan yang terkesan umum dan wajar 
ditanyakan, tetapi bila mengacu pada situasi khusus yang dihadapi 
korban, pertanyaan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan, 
seolah dinilai bodoh atau tidak dapat dipercaya, sudah ditembak tapi 
masih mau berhubungan seksual dengan si penembak. 

Mungkin saja kamar itu merupakan tempat satu-satunya korban 
dapat tidur dengan alas yang nyaman, atau memang tidak ada kamar 
lain dalam rumah mereka. Sangat mungkin pula korban takut dengan 
pelaku yang adalah suaminya, yang secara normatif harus dipatuhinya, 
apalagi suami ini baru saja menembaknya. Bila suaminya memintanya 
berhubungan seksual, ia harus siap, daripada ia mengalami bentuk-
bentuk kekerasan lain. Hukum, dalam hal ini diwakili hakim, sepertinya 
tidak memikirkan perasaan korban yang terluka dengan penembakan 
itu tetapi harus tetap tidur bersama dalam suatu kamar. Hukum juga 
mungkin tidak menyadari bahwa sekian lama seksualitas perempuan 
ditabukan. Mengangkatnya ke dalam sebuah persidangan yang 
disaksikan umum – tanpa memahami posisi tawar perempuan yang 
lemah – dapat menempatkan  perempuan dalam posisi tersudut bahkan 
meragukan untuk pembuktian pelaporannya. 

Simak juga petikan percakapan berikut ini antara hakim dengan 
seorang saksi dalam sebuah kasus perceraian, dimana terhadap istri 
juga terjadi berbagai bentuk kekerasan termasuk penggundulan rambut 
yang dilakukan oleh suaminya:

Hakim : Terus apa lagi yang saksi liat? Yang masalah gundul-
gundul kepala tau ndak?

Saksi   : (lama menjawabnya) Tau

Hakim : Ya iya kenapa engga ngomong? Kenapa, apa, kapan 
peristiwanya?

Saksi : Bulan Mei juga, pak.

Hakim : Bulan Mei? 

Saksi : Iya

Hakim : Siapa yang dicukur kepalanya?
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Saksi : Ini, adik saya (menengok ke arah korban atau saksi 
pelapor).

Hakim : Sampe habis rambutnya atau masih sisa?

Saksi : Masih ada engga ya (berpikir sejenak)

Hakim : Liat atau engga liat? Saudara engga liat?

Saksi : Saya engga liat secara pasti

Hakim : Sebentar, saudara tidak liat?

Saksi : Iya…begitu deh pokoknya digundulin.

Hakim : Saudara ndak liat? 

Saksi : Ya…

Hakim : Bukan, aduh, gimana sih saudara udah disumpah nih 
puasa-puasa!

Saksi : Ya, saya kan engga begitu memperhatikan gitu, Pak.

Hakim : Kita tidak tahu saudara tidak liat proses digundulkan atau 
tidak tau. Tapi yang jelas dia  sudah digundulin gitu?

Saksi : Iya, begitu

Hakim : Saudara tanya sama Ima nya?

Saksi : Engga.

Hakim : Engga tanya? Lho, masa ada perempuan gundul?

      Kami mengamati hakim berbicara dengan nada yang tegas dari 
awal hingga akhir persidangan. Saksi tampak gentar mendengarnya 
dan menjadi ragu-ragu dalam menjawab. Melihat keragu-raguan saksi, 
hakim semakin marah dan menegur saksi cukup keras. Berikutnya 
seorang saksi lain maju dan semakin menimbulkan kebingungan 
hakim. Saksi ini semula begitu bersemangat menceritakan kepada kami 
mengenai tindakan pelaku terhadap korban di ruang tunggu sebelum 
sidang dimulai. Namun setelah menyaksikan adegan antara hakim 
dengan saksi sebelumnya, ia kehilangan kata-kata. Hanya dua kalimat 
singkat yang diucapkannya, “Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak 
melihat apapun.” Lantas mengapa saksi ini dipanggil, demikian hakim 
bertanya. Seandainya hakim menyadari bahwa caranya bertanya telah 
mengecilkan hati saksi ini. Belum lagi para saksi khawatir akan pelaku 



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

���

MEMADUKAN PSIKOLOGI DAN HUKUM UNTUK TERCAPAINYA KEADILAN

– atau dalam bahasa hukum dalam proses persidangan perceraian itu 
– pihak terlapor, yang mengancam pihak-pihak yang diketahuinya 
membela sang istri.

Psikologi dan Realisme Hukum

Hukum berlandaskan objektivitas dan oleh karenanya, hukum 
senantiasa berusaha untuk objektif. Aparat penegak hukum terdidik 
untuk menerapkan prinsip-prinsip objektivitas ini. Hakim meyakini 
pertanyaannya wajar saja karena ia ingin mengukur tingkat keparahan 
pelaku. Jadi pertanyaan-pertanyaannya dirasakan tepat untuk 
memenuhi logika berpikir hakim, jika A maka B, dan bukan C. Jika 
korban masih sekamar dengan pelaku berarti hubungan korban dengan 
pelaku belumlah sangat buruk. Jika korban masih berhubungan seks 
dengan pelaku, maka setidaknya dampak penembakan itu tidak parah 
sehingga kekerasannya cukup digolongkan sebagai kekerasan ringan. 
Sayang, jadinya hakim tidak memikirkan perasaan korban. Hakim tidak 
melihat dari logika berpikir yang lain bahwa ada konstruksi gender yang 
kuat dalam kasus-kasus semacam ini. Seandainya hakim peka terhadap 
isu ini, hakim mungkin akan berusaha memikirkan pertanyaan lain 
untuk mengukur tingkat keparahan luka korban. Atau bahkan tidak 
perlu lagi bertanya karena kebetulan dalam kasus ini sudah ada visum 
medis. 

Tuntutan objektivitas juga membuat hakim cenderung 
mengharapkan jawaban dikotomis antara ya dan tidak. Hakim tidak 
suka dengan jawaban yang menggantung, jawaban panjang, ataupun 
jawaban yang kontradiktif. Jawaban seperti itu dipandang sebagai 
jawaban yang subjektif dan bahkan mengandung kebohongan karena 
tidak memberikan kepastian mengenai kondisi sebenarnya. Saat hakim 
menuntut jawaban yang tegas, hakim pun cenderung menanyakannya 
dengan nada yang tegas. Sementara di sisi lain, saksi atau apalagi 
korban yang bersaksi, memasuki ruang sidang dengan berbagai perasaan 
yang berkecamuk: menghitung jam yang hilang untuk mencari nafkah, 
khawatir dengan ancaman pihak-pihak tertentu, takut salah bicara, 
khawatir dampak lebih lanjut dari keterlibatannya sebagai saksi, dan 
sebagainya. Pada akhirnya, yang didefinisikan sebagai ‘objektivitas’ 
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dan ‘netral’ dapat kita pertanyakan, apakah memang sungguh-sungguh 
objektif, bila berdampak lebih menguntungkan dan memberi suara 
kebenaran pada salah satu pihak saja, seringkali pada pihak yang 
memiliki kekuasaan.

Pengadilan merupakan tempat menakutkan bagi orang awam. 
Sosok hakim dengan jubah hitamnya, tempat duduk hakim yang 
terpisah, membentuk kesan tersendiri yang seolah begitu tinggi dan 
tidak terjangkau (Missingham, Heywood, & Brawn, 2002). Ketegasan 
hakim semakin memperkuat atmosfer ini. Dalam hal ini, tepat bila 
disebutkan istilah paralanguage yang mengacu kepada bagaimana 
sebuah kalimat diucapkan, yang terkait dengan aspek ketinggian dan 
intonasi nada, ekspresi wajah ketika mengucapkannya, dan aspek-
aspek nonverbal lainnya (Deaux, Dane, & Wrightsman, 1993). Tampak 
bahwa sikap hakim yang tegas membuat saksi menjadi tegang, apalagi 
saat hakim terus memotong jawaban. Sementara bagi saksi, tidak 
mudah untuk menjawab setiap pertanyaan hanya antara iya dan tidak. 
Siapapun pernah mengalaminya saat sebuah pertanyaan tidak cukup 
hanya dijawab antara iya dan tidak, karena sesungguhnya ada cerita 
yang panjang dan mungkin sangat kompleks di balik pereduksian 
fenomena ke dalam pilihan jawaban ‘ya’ dan ‘tidak’. 

Untuk mencapai objektivitas, hukum sengaja memisahkan 
diri untuk menunjukkan bahwa hukum memiliki logika internal dan 
validitas otonom (Kelly, dikutip oleh Lianawati, 2009), tidak ingin 
dipengaruhi oleh pandangan atau berbagai kepentingan lain yang 
mungkin mengganggu. Namun proses hukum setidaknya sebagaimana 
tergambar dalam dua contoh di atas berinteraksi dengan konstruksi 
gender dan berbagai dimensi psikologi. Di sini tampak bahwa hukum 
sesungguhnya tidak dapat terkungkung dalam dunianya sendiri. Hukum 
sangat meninggikan objektivitas, tetapi dalam proses pembuatannya, 
hukum telah mengabaikan aspek-aspek lain yang penting untuk 
dipertimbangkan untuk dapat mencapai objektivitas. Sementara 
itu, yang disebut sebagai ‘objektif’ pun sebenarnya masih perlu 
dipertanyakan batasan-batasannya, bahkan keberadaannya, apakah 
dapat sungguh-sungguh dijangkau, dengan cara apa dan bagaimana 
memastikannya secara sebenar-benarnya. 
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Hal di ataslah yang disadari Oliver Wendell Holmes, seorang hakim 
yang menggagas realisme hukum (legal realism) di Amerika Serikat 
pada pertengahan abad 20 (dalam Gordon, 1992). Ia menyarankan 
agar hukum seharusnya melihat kenyataan (realita; itulah sebabnya 
aliran ini dinamakan sebagai realisme hukum) bahwa hukum tidak 
dapat melepaskan diri dari berbagai aspek lain di luar hukum itu 
sendiri (dalam Gordon, 1992). 

Saat itu Holmes memang tidak bicara mengenai psikologi sebagai 
salah satu aspek lain yang penting bagi hukum. Baru setelah Jerome 
Frank, hakim yang juga berperan penting dalam gerakan realisme 
hukum ini mengatakan bahwa keputusan-keputusan hakim bahkan 
dapat dipengaruhi oleh apa yang ia santap saat sarapan. Ucapan Frank 
yang banyak dikutip ini memperjelas bahwa proses hukum sarat dengan 
nuansa psikologis. Tidak heran jika setelah kemunculan realisme hukum 
ini, keterlibatan psikologi dalam dunia hukum di Amerika berkembang 
dengan pesatnya (Kapardis, 2003).  

Sejarah Psikologi Hukum

Sebenarnya sejarah keterlibatan psikologi dalam bidang hukum 
bukannya baru dimulai setelah kemunculan realisme hukum. Lama 
sebelum itu, psikologi sudah berusaha memasuki dunia hukum sejak 
James McKeen Cattel melakukan penelitian pertama mengenai keakuratan 
testimoni saksi pada tahun 1893. Binet mereplikasi penelitian ini 
di Perancis pada tahun 1900. Selanjutnya, sejak tahun 1903, Louis 
William Stern rutin melakukan penelitian mengenai testimoni saksi 
yang hasilnya diterbitkan secara berkala dalam jurnal yang ia namakan 
Betrage zur Psychologie der Aussage (Contributions to the Psychology 
of Testimony). Menyusul kemudian pada tahun 1904 sejumlah psikolog 
di Jerman, Austria, dan Switzerland berusaha mengembangkan alat 
tes kebohongan meskipun hasilnya dianggap tidak memuaskan (dalam 
Canter & Žukauskienė, 2008). 

Pada tahun 1908 Hugo Münsterberg menulis mengenai faktor-faktor 
psikologis yang dapat mempengaruhi hasil persidangan dalam bukunya 
yang berjudul On the Witness Stand. Münsterberg sangat berjasa dalam 
keterlibatan psikologi di bidang hukum. Ia meyakini bahwa sebagai 
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ilmu yang mempelajari perilaku manusia, psikologi dapat diterapkan 
pada semua bidang. Psikologi menurutnya dapat bergerak di bidang 
apapun yang melibatkan perilaku manusia di dalamnya. Tidak terkecuali 
dalam bidang hukum, yang berusaha mengatur perilaku manusia 
(dalam Hale, 1980). Dengan gigih, Münsterberg memperjuangkan 
keterlbatan psikologi di bidang hukum selama hampir 24 tahun sejak 
ia meninggalkan Jerman untuk bergabung dengan Harvard University 
pada tahun 1892 (dalam Bartol & Bartol, 1987). 

Sedangkan psikolog Jerman, Albert von Schrenck-Notzing, pada 
tahun 1896, menjadi psikolog pertama yang dimintai keterangannya 
sebagai saksi ahli di sebuah persidangan di Munich. Kasusnya saat 
itu mengenai laki-laki yang membunuh tiga perempuan mendapatkan 
banyak perhatian dari media. Ia tidak hanya memberi keterangan 
ahli di pengadilan terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Ia 
juga menyumbang dalam kajian psikologi di bidang hukum dengan 
menemukan retroactive memory falsification, yaitu bahwa saksi dapat 
membentuk ingatan yang salah sebagai dampak dari pemberitaan 
kasus di media (dalam Colman, 1995). 

Setelah von Schrenck-Notzing, Bartol dan Bartol (1987) mencatat 
J. Varendonck memberikan keterangannya sebagai saksi ahli psikologi 
di persidangan di Belgia pada tahun 1911. Sedangkan di Amerika 
Serikat, baru pada tahun 1921, seorang psikolog untuk pertama 
kalinya bersaksi di pengadilan untuk kasus percobaan pemerkosaan. 
Namun tidak ada informasi mengenai nama psikolog ini. Pada tahun 
1922, masih dalam catatan Bartol & Bartol, Karl Marbe menyusul 
menjadi salah satu psikolog yang memberikan keterangan ahli di 
sebuah pengadilan di Jerman. Dalam dunia kepolisian, Louis Terman 
menjadi psikolog pertama yang menggunakan tes psikologis untuk 
seleksi calon penegak hukum di Amerika Serikat pada tahun 1917. 
Namun baru setengah abad kemudian, tepatnya tahun 1968, kepolisian 
mempekerjakan psikolog penuh waktu, dengan Martin Reiser menjadi 
yang pertama (Bartol & Bartol, 2005). 

Meski sudah dimulai sejak akhir abad 18, keterlibatan psikologi 
dalam hukum baru berkembang pesat pada tahun 1970-an setelah 
kemunculan realisme hukum (Kapardis, 2003). Paham ini muncul pertama 
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kali di Amerika (Gordon, 1992). Tidak heran jika perpaduan psikologi 
dan hukum di Eropa bergerak lebih lambat dibandingkan Amerika dan 
Australia. American Psychology-Law Society (APLS) sudah didirikan 
pada tahun 1968. British Psychology Society menyusul kemudian pada 
tahun 1977 dengan membentuk Division of Criminological and Legal 
psychology. Di Australia meski tidak berdiri sendiri, pada tahun 1978 
sudah terbentuk Australian and New Zealand Association of Psychiatry, 
Psychology, and Law. Sedangkan European Association of Psychology 
and law baru terbentuk pada tahun 1992. 

Bentuk-bentuk Psikologi Hukum

Setelah pesatnya perkembangan psikologi dalam hukum, tampak 
bahwa begitu banyak yang dapat dilakukan psikologi dalam dunia 
hukum sehingga sulit untuk menemukan istilah ataupun definisi yang 
tepat untuk perpaduan bidang ini. Blackburn (1996) pernah berupaya 
untuk mendefinisikannya ke dalam tiga bentuk, yaitu psikologi dalam 
hukum (psychology in law), psikologi dan hukum (psychology and law), 
dan psikologi dari hukum (psychology of law). Menurutnya, psychology 
in law mengacu kepada penerapan psikologi dalam hukum, seperti 
reliabilitas saksi mata, kondisi mental pelaku, atau kelayakan orang 
tua untuk mengasuh anak jika ada perebutan hak asuh. Psychology 
and law mengacu kepada penelitian-penelitian psikologi mengenai 
pengambilan keputusan aparat penegak hukum, perilaku pengacara, 
atau penanganan yang tepat untuk pelaku. Sedangkan psychology 
of law mempelajari bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan 
sebaliknya masyarakat memengaruhi hukum. Bidang kajiannya antara 
lain: mengapa seseorang patuh atau tidak patuh terhadap hukum, 
pengaruh/efektivitas hukum, dan persepsi publik terhadap hukuman 
mati dsb. 

Mengenai psikologi forensik sendiri, Blackburn (1996) 
mengartikannya terbatas hanya pada peran psikologi di persidangan. 
Definisi Blackburn mengenai psikologi forensik tidak salah bila 
mengacu kepada asal kata forensik dari bahasa Latin yang bermakna 
publik atau forum. Namun memisahkannya sendiri, sementara ia 
memasukkan keterangan psikolog mengenai kondisi mental pelaku dan 
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kelayakan orang tua dalam psychology in law, membuat pendefinisian 
ini menjadi tumpang tindih. Karena kesaksian psikolog mengenai 
kedua hal itu umumnya dilakukan di pengadilan dan berarti menjadi 
wilayah dari psikologi forensik. Akibatnya, pendefinisian Blackburn ini 
tidak dianggap cukup memuaskan.

Namun sebenarnya pendefinisian Blackburn ini cukup memadai. 
Kita akan berterima kasih pada penyederhanaan yang dibuatnya 
bila mengetahui banyaknya istilah yang muncul sejak psikologi 
memasuki wilayah hukum. Ada psikologi forensik (forensic psychology), 
psikologi hukum (legal psychology), psikologi penegakan hukum (law 
enforcement psychology), psikologi kepolisian (police psychology), 
psikologi penyelidikan (investigative psychology), psikologi proses 
pengadilan (psychology of litigation), psikologi penanganan narapidana 
(correctional psychology), dan psikologi korban (psychology of victim). 
Di antara istilah-istilah ini, psikologi forensik dan legal psychology 
sering digunakan sebagai istilah tunggal untuk semua cakupan psikologi 
dalam hukum. Padahal keduanya memiliki wilayah yang berbeda, dan 
masing-masing hanyalah bagian dari psikologi dalam hukum. 

Mungkin akan jauh lebih baik bila kita memahami terlebih 
dahulu masing-masing istilah ini. Pertama-tama, mengenai psikologi 
forensik. Menurut Nietzel, Bernstein, dan Milich (1998), psikologi 
forensik melakukan enam analisis berikut: (a) kompetensi seseorang 
untuk mengikuti persidangan dan bertanggung jawab atas tindakan 
kejahatannya (criminal competence and responsibility); (b) dampak 
psikologis yang dialami seseorang akibat peristiwa tertentu yang 
bisa menimbulkan trauma; (c) kompetensi mental seseorang pada 
situasi nonkriminal (mengatur keuangan, keputusan untuk menerima 
perawatan medis/psikiatris); (d) otopsi psikologis pada seseorang 
yang sudah meninggal dunia untuk melihat kemungkinan ia bunuh 
diri, kecelakaan, atau dibunuh; (e)criminal profiling, atau pembuatan 
profil mengenai ciri-ciri psikologis si pelaku kejahatan sehingga polisi 
atau detektif dapat menelusuri orang-orang yang mungkin melakukan 
kejahatan tersebut; dan (f) analisis kelayakan seseorang sebagai orang 
tua untuk penentuan hak asuh anak. Bila melihat penjelasan Nietzel et 
al ini maka psikologi penyelidikan dan psikologi korban masuk pula ke 
dalam lingkup psikologi forensik. 
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Sementara itu, Myers (2008) menyebut legal psychology (kami 
tetap menggunakan istilah dalam bahasa asing untuk menghindari 
kesalahpahaman dengan psikologi hukum secara keseluruhan) untuk 
mengacu kepada bidang kajian psikologi terhadap aspek-aspek yang 
memengaruhi keputusan hakim, juri, atau jaksa, keakuratan testimoni 
saksi, keakuratan alat pendeteksi kebohongan, cara-cara aparat 
penegak hukum bertanya yang secara psikologis dapat memengaruhi 
tiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, dan hal-hal lain yang 
terkait dengan sistem peradilan pidana (Myers, 2008). Dari penelitian-
penelitian legal psychology inilah muncul subkajian baru seperti 
psychology of litigation yang mengkhususkan kajiannya pada aspek-
aspek yang memengaruhi keputusan hakim ataupun juri (Nietzel, et 
al, 1998). 

Psikologi forensik adalah turunan dari psikologi klinis sehingga 
lebih berorientasi pada aplikasi pengetahuan dan keterampilan klinis 
terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum. Jadi penekanannya 
adalah aspek klinis dan berfokus pada masing-masing individu sebagai 
pribadi. Sedangkan legal psychology lebih mengacu kepada penerapan 
prinsip-prinsip psikologi sosial dalam proses hukum. Berbeda dengan 
psikologi klinis yang mengacu kepada masing-masing individu, psikologi 
sosial mempelajari perilaku individu dalam interaksinya dengan orang 
lain ataupun individu sebagai kelompok, jadi teori-teorinya bersifat 
lebih umum (Myers, 2008). 

Sementara itu, psikologi penegakan hukum memfokuskan 
penelitiannya pada aktivitas badan penegakan hukum dan menyediakan 
layanan psikologis untuk badan tersebut. Misalnya tes psikologis 
untuk calon polisi, promosi jabatan, pemecatan hubungan kerja, dan 
intervensi untuk polisi yang terlibat masalah (Nietzel, et al, 1998). 
Tidak heran jika ada pula istilah psikologi polisi (police psychology) 
yang muncul dari hasil-hasil penelitian psikologi penegakan hukum 
ini. Sedangkan correctional psychology atau psikologi narapidana 
berfokus pada penanganan narapidana. Layanan yang diberikan 
misalnya mengajarkan strategi penanggulangan masalah, manajemen 
kemarahan, dan sebagainya (Bartol & Bartol, 2006). 
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Peran psikologi dalam hukum sebenarnya mencakup semua istilah 
di atas. Kapardis (2003) sempat menyebutkan sebuah istilah bernama 
psikolegal (psycholegal) dalam tulisannya Psychology and Law: 
Critical Introduction. Meski ia tidak bermaksud untuk menyebut kajian 
psikologi dalam hukum dengan nama ini, kami kira ini merupakan 
istilah yang tepat untuk menggambarkan perpaduan psikologi dengan 
hukum. Selain itu, jika harus mendefinisikan psikolegal, pandangan 
Ogloff (2000) kami kira juga dapat mewakili keluasan cakupan bidang 
meski saat ia mendefinisikannya, ia tidak menggunakan istilah 
psikolegal. Dengan demikian, dalam tulisan ini izinkan kami untuk 
memperkenalkan sebuah bidang bernama psikolegal. Kami memaknai 
bidang ini sebagai kajian psikologis mengenai dampak hukum terhadap 
perilaku manusia dan sebaliknya, serta meliputi kajian dan penerapan 
psikologi dalam institusi peradilan, dan pihak-pihak yang terlibat 
dalam atau bersentuhan dengan proses hukum (Ogloff, 2000). 

Mengapa Butuh Waktu Lama untuk Memadukan Psikologi dan 
Hukum?

Jika melihat sejarah perkembangan psikolegal tampak bahwa 
butuh waktu hampir seabad sebelum psikologi benar-benar memasuki 
dunia hukum. Mengapa demikian? Ada beberapa permasalahan yang 
menghambat perkembangan psikolegal saat itu. Pertama, adalah 
dalam tubuh psikologi itu sendiri. Sekian tahun lamanya Wilhem Wundt 
mengajarkan anak didiknya untuk tidak membawa ke luar hasil temuan 
mereka dalam penelitian di laboratoriumnya di Universitas Leipzig. 
Ajaran Wundt ini didukung oleh Titchener (dalam Kapardis, 2003) yang 
menyatakan bahwa psikolog tidak seharusnya menerapkan temuan 
mereka, sebaiknya melakukan riset ilmiah yang murni di laboratorium. 
Banyak murid Wundt yang patuh untuk tidak menghubungkan penelitian 
eksperimental dengan dunia nyata di luar laboratorium. Hanya Cattel 
dan terutama Munsterberg yang mengabaikan ajaran Wundt ini. Itupun 
dengan risiko dicerca habis-habisan, apalagi Munsterberg banyak 
menulis mengenai psikolegal bukan di jurnal ilmiah tetapi di tabloid 
dan majalah (dalam Bartol & Bartol, 1987). 
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Kedua, kurang dihargainya profesi psikolog dibandingkan psikiater 
di mata hukum (Canter & Žukauskienė, 2008). Hal ini berdampak pada 
peran psikolog sebagai saksi ahli. Dalam banyak kasus, pengadilan 
mengharapkan saksi ahli berlatar belakang medis karena dianggap 
lebih meyakinkan dalam mendiagnosis kejiwaan seseorang. Sekian 
tahun lamanya psikologi forensik didominasi para psikiater, baru 
pada tahun 1970-an para pengacara mulai mengakui dan menghargai 
kontribusi psikolog dalam bidang hukum (Kapardis, 2003). Dalam 
hal ini, upaya para psikolog memperkenalkan psikolegal kepada 
publik melalui tulisan-tulisannya patut dihargai. Menurut Bartol & 
Bartol (2005), sebelumnya buku-buku psikolegal justru ditulis oleh 
pengacara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Buku mengenai 
psikolegal berjudul Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka 
Pada Tahap Penyidikan yang terbit pada tahun 1986 ditulis oleh Djoko 
Prakoso, seorang pengacara. 

Ketiga, adanya anggapan bahwa psikologi dan hukum merupakan 
dua bidang yang bertolak belakang karena ada sejumlah perbedaan 
antara keduanya (Kapardis, 2003; Canter & Žukauskienė, 2008). Namun 
benarkah demikian? Berikut akan kami paparkan mengenai beberapa 
perbedaan yang sering dipersoalkan sekaligus kami hendak menjelaskan 
pula bahwa perbedaan itu sesungguhnya tidak sedemikian besar. 

Psikologi dan Hukum: Sejauh Mana Berbeda?

Perbedaan yang sering dipersoalkan antara psikologi dan hukum 
adalah bahwa hukum bersifat preskriptif atau mengatur seseorang 
dalam berperilaku sedangkan psikologi justru berusaha menjelaskan 
perilaku. Namun hal ini ditentang oleh Yarmey (dalam Kapardis, 2003) 
yang menyatakan bahwa baik psikologi maupun hukum sama-sama 
menjadikan perilaku manusia sebagai dasar kajiannya. Kedua bidang 
ini sama-sama peduli pada upaya memprediksikan, menjelaskan, dan 
mengendalikan perilaku. Di samping itu, menurut Saks & Hastle (dikutip 
oleh Kapardis, 2003), mencapai keadilan adalah perhatian utama 
hukum dan pencarian akan kebenaran ilmiah juga menjadi perhatian 
utama psikologi. Kebenaran tentu merupakan dasar keadilan.
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Hukum juga sering disebut-sebut bersifat ideographic atau 
berusaha menjelaskan satu individu saja sedangkan psikologi 
cenderung berfokus pada kesamaan manusia sebagai sebuah kelompok 
(nomothetic). Pandangan ini tampaknya didasarkan pada penelitian-
penelitian psikologi yang menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode statistik yang mencari nilai rata-rata. Namun perlu 
diperhatikan bahwa psikologi tidak hanya menggunakan pendekatan 
kuantitatif melainkan juga kualitatif. Selain itu psikologi tidak hanya 
mempelajari kesamaan antar manusia melainkan juga perbedaan antar 
individu. Allport, salah satu pakar psikologi kepribadian menyebutkan 
bahwa tiap orang memiliki central trait yang membedakannya dari 
individu-individu (dalam Feist & Feist, 2006). Lagipula pada praktiknya 
di lapangan, perbedaannya tidak sekaku yang diperkirakan. Misalnya 
saat menghadapi kasus sekelompok massa yang melakukan unjuk 
rasa yang anarkis, hukum akan terbantu dengan penjelasan psikologi 
mengenai dinamika kelompok. Di samping itu, dinamika kelompok itu 
sendiri juga mewarnai pengambilan keputusan yang dilakukan hakim 
ketua bersama hakim anggota. Tambahan lagi, hukum itu sendiri 
digunakan untuk mengatur perilaku individu di dalam kelompok atau 
masyarakat. Jadi sebenarnya membedakan psikologi dan hukum dalam 
aspek ini tidaklah tepat (Kapardis, 2003). 

Perbedaan lain yang juga sering dibicarakan adalah bahwa hukum 
menekankan kepastian sedangkan psikologi cenderung probabilistik. 
Lebih lanjut, sifat probabilistik psikologi ini diprediksikan dapat 
membawa hukum kepada subjektivitas. Orang-orang yang bergerak 
di bidang hukum pun khawatir jika psikologi dapat menghambat 
mereka dalam mencapai objektivitas. Namun dalam pandangan kami, 
kekhawatiran ini tidak perlu ada. Sebagaimana pakar realisme hukum 
meyakini bahwa hukum membutuhkan bidang lain. Kami juga meyakini 
bahwa psikologi termasuk dalam bidang lain yang dapat membantu 
hukum mencapai objektivitas untuk menegakkan keadilan. 

Psikolegal: Membantu Hukum Mencapai Objektivitas

Banyak yang mengatakan bahwa hukum objektif tidak dapat 
memberikan keadilan. Akibatnya orang menyalahkan hukum yang 
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menekankan objektivitas. Namun Lianawati (2009) menentangnya. 
Menurutnya, bukan objektivitas hukum yang perlu disalahkan. Dari 
penelitiannya terhadap proses hukum dalam kasus KDRT, ia menemukan 
bahwa hukum objektif bukannya tidak mungkin menciptakan keadilan. 
Hanya saja, hukum itu sendiri belum objektif. Ia menjelaskan hukum 
objektif dengan mengacu kepada makna kata objektif dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, yang berarti tidak dipengaruhi pandangan 
pribadi. Tidak heran jika hukum juga menekankan ketidakberpihakan 
(netralitas) dan mendasarkan diri pada pertimbangan yang logis 
(rasionalitas) dalam usahanya mencapai objektivitas. 

Dalam kenyataannya, Lianawati (2009) menemukan seorang polisi 
meminta korban meminta maaf kepada pelaku yang disebutnya sebagai 
suami yang baik. Seorang jaksa menyebut seorang korban sebagai bukan 
perempuan baik-baik. Seorang hakim menjatuhkan hukuman lebih 
lama kepada korban yang menggigit pelaku untuk menyelamatkan diri 
dan meninggalkan bekas berupa luka gigitan kecil. Sedangkan pelaku 
yang menganiayanya sampai seluruh wajahnya memar dan berdarah 
dikenai hukuman lebih ringan. Jadi ternyata hukum itu sendiri masih 
dipengaruhi pandangan pribadi, berpihak, dan belum rasional.

Lebih lanjut, Lianawati (2009) menyatakan bahwa objektivitas 
dan rasionalitas hukum perlu didekonstruksi justru dengan memasukkan 
subjektivitas dan keberpihakan, serta yang terpenting adalah melibatkan 
kepekaan psikologis (psychological sensitivity). Istilah ini ia kutip dari 
WIlliam Brennan, hakim yang menyatakan pentingnya membawa aspek 
kepekaan psikologis dalam pengambilan keputusan (dalam Mills, 2002). 
Dengan kepekaan psikologis, maka subjektivitas dan keberpihakan 
tidak menjadi kebablasan seperti yang saat ini terjadi. Lebih dari itu, 
hukum pun akan dapat mencapai objektivitas, dan dengan sendirinya 
dapat mempersembahkan keadilan bagi korban. 

Perkembangan Psikolegal di Indonesia

Sayangnya, penelitian mengenai proses hukum masih belum 
banyak dilakukan di Indonesia. Sejauh ini peran psikolog masih 
terbatas dalam melakukan tes seleksi untuk aparat kepolisian, 
memberikan layanan konseling untuk korban-korban kekerasan,  dan 
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menjadi saksi ahli di pengadilan. Sebagai saksi ahli pun, psikolog 
masih terbatas dalam bentuk memberikan keterangan berdasarkan 
pemeriksaan psikologis atas permintaan aparat penegak hukum dan 
pendamping hukum. Data yang terekam baru dalam beberapa kasus 
seperti kasus pemerkosaan yang terjadi di Binjai (2007) dan Medan 
(2009), kasus Ryan yang mengalami gangguan kepribadian antisosial 
(psikopat) (2009), kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
yang ditangani Yayasan Pulih (2007-2009), kasus Antasari (2009), dan 
yang terbaru adalah dalam kasus aliran dana Bank Century (2010). 
Kristi Poerwandari, doktor psikologi klinis dari Universitas Indonesia, 
dan Irwanto, profesor psikologi dari Unika Atma Jaya, memberi 
kontribusi yang sedikit berbeda dengan memberikan keterangan ahli 
di Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengujian UU No 44 tahun 2008 
tentang pornografi pada bulan Oktober 2009. 

Tentu peran psikolog sebagai saksi ahli yang sudah dijalankan 
sampai sejauh ini perlu diapresiasi. Namun demikian perlu diketahui 
bahwa dalam berperan sebagai saksi ahli, psikolog tidak hanya dapat 
memberikan keterangan berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap 
seseorang atau memberikan nasihat ahli tentang isu tertentu seperti 
yang dilakukan Irwanto dan Poerwandari. Menurut Barsky & Gould 
(2002), psikolog juga dapat melakukan beberapa hal lain seperti: (a) 
memberikan bantuan kepada pendamping hukum atau pengacara di luar 
proses peradilan dengan tujuan untuk memahami kasus yang dialami 
oleh klien mereka; (b) memberi nasihat ahli di luar persidangan berupa 
opini atau hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada majelis 
hakim atau instansi peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah 
Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau 
yang mewakilinya; dan (c) sebagai hakim ad-hoc, yakni para psikolog 
profesional yang karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim 
anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu. 

Penutup: Peluang Untuk Psikolegal di Indonesia

Meski belum banyak yang dilakukan dalam pengembangan 
psikolegal di Indonesia, namun kami optimis psikologi dapat terlibat 
lebih jauh dalam hukum. Kami melihat psikologi sedang bergerak 
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maju dalam bidang psikolegal ini. Asosiasi Psikologi Forensik 
(APSIFOR) telah dibentuk pada tahun 2007 lalu. Ini sudah menjadi 
suatu kemajuan. Selain itu, saat ini masyarakat juga semakin terbuka 
terhadap psikologi. Sudah banyak psikolog yang dimintai keterangan 
sebagai narasumber, baik di majalah, tabloid, koran, radio, dan bahkan 
televisi. Kondisi ini dapat membuka jalan bagi psikologi untuk semakin 
dikenal di masyarakat dan masuk ke bidang-bidang lainnya, termasuk 
hukum. Kalangan psikologi harus dapat memanfaatkan momentum ini 
dengan baik. 

Memang benar pendapat para pendamping hukum dalam sebuah 
diskusi kelompok terfokus yang dilakukan di Yayasan Pulih (2007) 
mengenai peran psikolog dalam dunia hukum. Mereka mengatakan akan 
lebih mudah jika pihak hukum yang berinisiatif memasukkan psikologi 
dalam hukum. Namun dengan sifat hukum yang sedapat mungkin 
berusaha untuk otonom, akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk 
menyadari pentingnya melibatkan aspek lain (baca: psikologi) dalam 
hukum. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik bila psikologi sendiri yang 
mulai menggaungkan diri agar kehadirannya dapat dirasakan penting 
bagi hukum.

Bagaimana caranya? Para psikolog Indonesia dapat belajar 
dari Eropa, Amerika, dan Australia, yang banyak mempublikasikan 
tulisan mengenai psikolegal. Bahkan kita dapat melakukan lebih dari 
mereka. Sejauh ini, mereka hanya mempublikasikan hasil penelitian 
eksperimental padahal penelitian lapangan juga dapat menghasilkan 
data yang kaya dan bahkan lebih alami. Selain itu, tulisan tidak hanya 
dapat dihasilkan dari penelitian. Melainkan juga dari pengalaman 
mendampingi dan menguatkan korban. Untuk itu psikolog perlu terjun 
langsung ke dalam proses hukum. 

Di samping itu, psikolog juga tidak hanya dapat melakukan 
penelitian atau menjadi saksi ahli di kepolisian atau pengadilan. 
Lebih dari itu psikolog perlu menyumbangkan apa yang ia pahami 
baik bagi advokasi kebijakan. Ini yang masih sedikit dilakukan oleh 
para psikolog di luar yang menekuni bidang psikolegal. Menurut 
Ogloff (2000), psikolegal hanya menggambarkan apa yang terjadi 
dalam hukum, tapi tidak menjelaskan mengapa terjadi dan bagaimana 
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memperbaikinya. Padahal sebagaimana yang dikatakan Arrigo (2003), 
masuknya psikologi dalam hukum seharusnya dapat membawa sebuah 
perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 

Dengan disahkannya UU P-KDRT tahun 2004 lalu, psikolog 
sebenarnya memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi 
sosial dengan melibatkan diri dalam ranah hukum. Dalam UU ini 
jelas disebutkan mengenai kekerasan psikis. Lianawati (2009) melalui 
salah satu temuan dalam penelitiannya telah mengkritisi pasal-
pasal kekerasan psikis ini. Poerwandari melihat celah dari temuan 
itu untuk kemudian berinisiatif melakukan penelitian mengenai 
operasionalisasi bentuk dan dampak kekerasan psikis dalam UU P-
KDRT. Saat ini penelitiannya sedang berjalan. Melalui tulisan ini kami 
juga mengundang rekan-rekan psikolog untuk mulai menjejakkan kaki 
di dunia hukum agar bersama-sama psikologi dapat membantu hukum 
dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. 
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TANTANGAN KERJA KEMANUSIAAN DAN 
MEKANISME PENGUATAN KELEMBAGAAN

Kristi Poerwandari

Kerentanan Pekerja Kemanusiaan

........ Aku mengungkapkan kesulitanku kepada 
organisasi tetapi tidak banyak bantuan yang kudapatkan. 
Bahkan organisasi rekanan kami kemudian mengungkapkan 
bahwa mereka juga sudah mendengar persoalan tersebut 
dan berharap aku bisa membantu masyarakat mengatasinya. 
Aku benar-benar pusing dengan tambahan harapan dan 
tugas lagi sementara tugas yang sudah ada saja aku bingung 
bagaimana melakukannya.

Dalam bekerja di Papua, lingkungan fisik menjadi 
tantangan tersendiri. Dengan cakupan wilayah yang sangat 
luas (4 distrik @ 10-16 desa) dan sulitnya transportasi, sangat 
memakan waktu dan tenaga hanya untuk bertemu dengan 
anggota di suatu desa dan melihat permasalahan yang 
mereka alami. Sedangkan untuk meminta datang sangat sulit 
karena mereka juga punya kesibukan dan masalah keuangan 
yang sangat besar. Dari pusat kota ke daerah kerja terdekat 
membutuhkan lama perjalanan paling cepat sekitar 3 jam 
(sudah termasuk menunggu angkutan umum yang berhenti 
di terminal sampai penuh), sehingga dapat dibayangkan 
lelahnya perjalanan mengunjungi anggota. Terkadang untuk 
mengejar waktu agar tidak terlalu lama menunggu angkutan 
yang jarang, kami memutuskan berjalan kaki selama berjam-
jam dari satu tempat diskusi ke tempat diskusi lain. Jadi 



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

���

TANTANGAN KERJA KEMANUSIAAN DAN MEKANISME PENGUATAN KELEMBAGAAN

benar-benar melelahkan. Selain itu ada masalah kesehatan 
yang harus dihadapi juga masih ada masalah dengan malaria 
karena Papua merupakan daerah endemi malaria. Tiga kali 
dalam kurun waktu 3 bulan itu saya harus kena malaria dan 
tidak bisa beristirahat yang cukup sekalipun sakit karena waktu 
kerja yang terbatas. Saran dari perawat yang membantu saya 
selalu sama: jangan masuk ke kampung-kampung itu, di sana 
sarangnya malaria. Tetapi saya cuma bisa menjawab tidak 
bisa karena sudah menjadi pekerjaan saya untuk berkunjung 
ke desa-desa tersebut.

Hal lain yang membuat keadaan sulit adalah biaya hidup 
yang mahal sekali dan keadaan yang tidak aman. Besaran 
gaji yang diberikan mungkin dianggap lebih dari cukup untuk 
standard organisasi kami. Tetapi untuk keadaan dimana satu 
kali makan saja membutuhkan biaya hampir 20 ribu dan 
tidak banyak pilihan makanan tentulah sangat sulit. Belum 
lagi biaya yang harus dikeluarkan kalau pergi ke desa-desa. 
Setiap waktu cukup khawatir bila uang yang dimiliki tidak 
mencukupi untuk hidup sampai bulan berikutnya. Sedangkan 
untuk kondisi keamanan, ada pengalaman-pengalaman 
seperti selalu ada anggota milisi yang mengawal bila pergi 
ke desa-desa dan ada orang-orang yang saya curigai intel 
(misalnya tukang ojek yang sudah tahu dimana saya tinggal 
sebelum diberitahu padahal tempat mangkalnya ada di 
tengah kota atau hafal kapan saya tidak ke kota) membuat 
saya merasa bahwa bahaya mengancam setiap saat dan saya 
berada di tengah-tengah dua pihak yang sedang berkonflik. 
Belum lagi alat transportasi yang saya gunakan dalam bekerja 
yang kadang-kadang juga tidak cukup aman (perahu kecil 
yang sangat minim pengaman dan harus melaut tanpa lampu 
apapun sementara banyak rumpon di sekelilingnya) atau 
harus naik angkutan yang kondisinya tidak sehat sementara 
harus keluar masuk hutan malam hari.  Inilah hal-hal lain yang 
juga melengkapi dinamika kerja di Papua.
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(Refleksi Clara Handayani tentang kerja di Papua, 2004)

Pertanyaan Refleksi

Apakah kerja kemanusiaan merupakan kerja profesional? Mekanisme 
penguatan apa sajakah yang telah dikembangkan bagi pekerja 
kemanusiaan? 

Apa saja tantangan yang dihadapi lembaga yang menekuni 
kerja kemanusiaan, baik internal maupun eksternal? Bagaimana 
umumnya lembaga-lembaga yang ada mengatasi tantangan yang 
ada?

Mengapa kita tidak hanya perlu menyiapkan pekerja secara baik 
saat ia akan menangani suatu tugas baru, tetapi juga saat ia akan 
menyelesaikan tugasnya dan kembali ke komunitasnya semula?

Mempelajari lembaga-lembaga kemanusiaan yang kuat, 
mekanisme apa sajakah yang dapat kita usulkan untuk penguatan 
kelembagaan?

Karakteristik Kerja Kemanusiaan 

Pada konteks Indonesia, seperti juga di banyak negara lainnya, 
kerja kemanusiaan meluas menjadi bagian dari gerakan masyarakat 
sipil yang ikut terlibat dalam dinamika pergolakan bangsa. Ada 
banyak isu yang perlu ditangani, mulai dari isu kemiskinan, 
penghancuran lingkungan, pendampingan masyarakat adat, prevensi 
dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, konflik berkekerasan, 
reformasi hukum, dan banyak hal lainnya.

Cuplikan refleksi di atas menggambarkan kesulitan dan kerentanan 
hidup pekerja kemanusiaan, apalagi yang harus bekerja di lokasi yang 
jauh dari pusat. Curahan batin dari pekerja Yayasan PULIH yang 
dicuplik tersebut menjelaskan betapa lembaga melewati jalan-jalan 
panjang bahwa  bekerja dalam isu kemanusiaan sama sekali bukan 
hal mudah. Setidaknya ada beberapa persoalan kunci yang dihadapi 
pekerja kemanusiaan yang dapat disimpulkan dari kutipan di atas: (a) 
persiapan kerja dan dukungan kelembagaan yang tidak jarang sangat 
minim; (b) tuntutan kerja yang dapat sangat berat; (c) karakteristik 
geografis-sosial-ekonomi yang sulit; (d) karakteristik geopolitis area 

•

•

•

•
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dan lingkungan kerja yang juga sulit dan berbahaya.

Kita belum lagi menyebut persoalan-persoalan besar lain yang 
melingkupi lembaga atau organisasi-organisasi yang menekuni kerja 
kemanusiaan. Persoalan seperti kurangnya dukungan lembaga atau 
sarana-prasarana yang minim yang dihadapi pekerja kemanusiaan 
bagaimanapun terkait dengan konteks yang lebih besar. Bicara kerja 
asumsinya adalah bicara ekonomi, yang adalah melakukan berbagai 
aktivitas kerja untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan 
kerugian finansial. Berbeda dengan bidang kerja lain yang ada di arus 
utama, sangat sulit mengukur atau mengonversikan kerja kemanusiaan 
pada nilai uang. Kerja kemanusiaan pertama-tama didasari oleh nilai 
yang berbeda daripada memperoleh keuntungan finansial, sehingga 
memperoleh dukungan dana yang berkesinambungan bukan hal 
mudah. Meski beban kerjanya sangat berat, lembaga sering tidak dapat 
menyediakan imbalan penghasilan yang memadai bagi pekerjanya. 
Bahkan sering terjadi, organisasi mengalami kesulitan untuk 
memastikan keberlangsungan kelembagaannya sendiri. 

Burn-out, Kelelahan Kepedulian dan Trauma Sekunder

Dalam buku berjudul ‘Pemulihan psikososial berbasis komunitas’ 
yang diterbitkan Yayasan PULIH bekerjasama dengan KontraS, 2003, 
khususnya di bab lima, ‘Pengembangan kelompok dukungan untuk 
penguatan psikososial’, hal. 120-154, telah dibahas secara cukup 
detil konsep dan tampilan dari burn-out, kelelahan kepedulian 
(diterjemahkan bebas dari istilah yang umum dipakai dalam bahasa 
Inggris, ‘compassion fatique’) dan trauma sekunder. Karenanya kami 
tidak mengulang pembahasan hal-hal tersebut dalam bab ini, dan 
pembaca yang berminat dipersilahkan membaca buku sebelumnya. Kami 
hanya akan menyinggung sedikit persoalan di atas dalam relevansinya 
dengan mekanisme penguatan kelembagaan.

James dan Gilliland (2005) menjelaskan bahwa burn-out 
dimudahkan terjadi dalam kerja kemanusiaan. Dalam hemat kami, 
bukan saja burn-out tetapi kelelahan kepedulian dan trauma sekunder 
pun, lebih mudah untuk terjadi. Burn-out dan kelelahan kepedulian 
lebih mungkin terjadi, pertama karena ambiguitas peran, dimana ada 
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kekurangjelasan dalam hal hak-hak, tanggungjawab, metode kerja, 
tujuan, status dan akuntabilitas ke diri sendiri maupun ke institusi. 
Misalnya, tidak jelas siapa harus mengerjakan dan bertanggungjawab 
atas apa, dengan cara bagaimana. Pekerja di satu sisi mengalami 
kebingungan keputusan apa yang boleh atau tidak boleh diambilnya, 
tetapi pada saat yang sama ia harus segera mengambil keputusan 
dan kadang tidak dapat berhubungan dengan penyelia atau pemimpin 
lembaga yang sedang sibuk menangani hal lain. Mungkin pula ada 
konflik-konflik peran, ketika tuntutan-tuntutan kerja yang dihadapi 
tidak tepat atau tidak konsisten dengan nilai-nilai atau etika yang 
diyakini. Misalnya, pekerja kemanusiaan mengalami kebingungan 
atau kekacauan batin ketika dituntut harus secara meluas segera 
mengadvokasi kasus penting, sementara ia melihat individu atau 
masyarakat yang didampinginya belum siap, atau mungkin akan 
menghadapi risiko-risiko baru yang cukup serius akibat advokasi 
tersebut. 

Terkait dengan hal-hal di atas yang juga memudahkan burn-out 
adalah peran dengan beban berlebih, dimana kualitas dan kuantitas 
kerja yang dituntut terlalu besar dibanding sarana atau kapasitas 
yang ada, baik dalam artian kapasitas sang pekerja ataupun kapasitas 
lembaga. Hal yang juga cukup umum terjadi adalah tidak atau 
kurangnya penghargaan terhadap kerja yang telah dilakukan. Mungkin 
karena nilai-nilai yang diyakini lembaga dan pekerja kemanusiaan 
adalah nilai-nilai ‘terus menolong dan mendampingi orang lain’, dan 
‘memperjuangkan hak-hak asasi manusia’akhirnya lembaga dan pekerja 
kemanusiaan bersikap taking for granted, tidak menyadari perlunya 
mengembangkan mekanisme terstandard penanganan kerja. 

Sikap taking for granted seolah semua harus sudah tahu dan siap 
menekuni pekerjaan sulit dan berbahaya, serta mampu menolong 
dirinya sendiri, ditambah lagi dengan kesibukan dan ketegangan kerja 
masing-masing mungkin menyebabkan pekerja kemanusiaan juga lupa  
melakukan hal-hal kecil untuk menunjukkan saling perhatian dan 
penghargaan. Misalnya mengucapkan terima kasih dan saling berbagi 
cerita tentang kesulitan yang dihadapi tanpa khawatir memperoleh 
penilaian negatif. Ketegangan dan kesulitan kerja sekaligus ketiadaan 
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mekanisme kerja yang jelas membuat pekerja kemanusiaan menuntut 
diri sendiri untuk menjadi ‘kuat’, dan disadari atau tidak, sekaligus 
menuntut rekan-rekan kerja dan lingkungannya untuk juga menjadi kuat 
dan ‘semestinya’ dapat menyelesaikan berbagai kesulitan. Sementara 
itu, dalam kenyataannya, situasi yang dihadapi sangat kompleks. 

Yang hal mungkin terjadi adalah, pekerja kemanusiaan memilih 
tidak bercerita mengenai kecemasan, kegalauan dan kebingungannya, 
karena khawatir dinilai lemah, tidak menampilkan unjuk kerja sesuai 
harapan, atau takut mendapatkan olok-olok dan penilaian negatif. 
Hal lain yang mungkin terjadi adalah, ada kekecewaan besar terhadap 
pemimpin, rekan kerja, atau organisasi. Mungkin muncul penghayatan 
bahwa seberat apapun bekerja, hasilnya kecil saja, bisa dalam artian 
capaian yang dapat dihasilkan (mis. sudah berjuang bertahun-tahun 
kekerasan berbasis gender masih ada terus dan ada kasus-kasus yang 
makin memprihatinkan) dan tidak ada penghargaan yang diterima dari 
lingkungan (mis. sudah bekerja keras tetapi teman kerja masih belum 
puas dan mengritik unjuk kerja). Akhirnya kekecewaan menumpuk, 
masing-masing merasa terisolasi dan memperoleh perlakuan yang 
tidak adil dari organisasi, atasan atau rekan kerja. 

Dalam kerja kemanusiaan, burn-out sangat mungkin terjadi. 
Karenanya, sangat penting pula untuk mencegah atau menanganinya 
sejak dini, mengingat karakteristik dan dinamikanya yang dapat 
menjadi destruktif. James dan Gilliland (2005) dari reviu mereka 
terhadap berbagai penelitian menyimpulkan bahwa burn-out  (a) 
bersifat psikobiologis dengan stresor-stresor kumulatif; (b) faktor-
faktor lingkungan lain selain kerja juga dapat menjadi penyumbang; (c) 
simtom bisa muncul cepat, tetapi biasanya berlangsung bertahap. Hal 
yang berbahaya bagi pekerja maupun organisasi adalah bahwa burnout 
bersifat ’menular’ seperti infeksi, dalam artian dapat menyebabkan 
tambahan tekanan bagi pekerja-pekerja lain yang pada gilirannya juga 
memudahkan terjadinya burn-out pada mereka. Ini karena situasi kerja 
menjadi tidak nyaman, dan mungkin ada tambahan-tambahan beban 
yang harus dibereskan pekerja lain karena pekerja yang sedang burn-
out tersebut jadi rendah kinerjanya. Tambahan lagi, kemunduran fisik 
dan mental meningkat sejalan dengan peningkatan burn-out, yang 
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makin menurunkan kinerja. 

Burn-out dekat dan banyak bertirisan dengan kelelahan 
kepedulian. Ketika kita merasa ‘terkuras habis’, sekaligus kita akan 
merasa lelah dengan kerja mendampingi masyarakat. Sementara itu 
trauma sekunder, yakni situasi mengalami keadaan distres traumatik 
karena terlalu dekat mendampingi, mengalami sendiri atau pun 
beridentifikasi dengan kelompok yang didampingi, kadangkala juga 
dialami, meski tidak sesering burn-out atau kelelahan kepedulian. 
Pekerja kemanusiaan seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh 
orang-orang atau masyarakat yang didampingi karena identifikasi yang 
kuat, misalnya juga merasakan ketidakberdayaan dan kemarahan dalam 
sistem hukum yang korup, ketakutan dikejar dan dimata-matai, ikut 
mengalami mimpi buruk atau gangguan makan. Ini juga akan lebih 
mudah terjadi bila sistem dan mekanisme dukungan yang dibangun 
lembaga belum berjalan baik. 

Implikasi Keterpaparan dan ‘Keberpihakan’

Selain burn-out, kelelahan kepedulian dan trauma sekunder, 
sesungguhnya berbagai persoalan yang dihadapi dalam kerja 
kemanusiaan, dan tidak diselesaikan secara baik, dapat memantapkan 
karakteristik atau tampilan psikologis (psychological make-up) yang 
khusus dari sebagian pekerja kemanusiaan. Jadi, persoalannya menjadi 
lebih luas dan mengakar. 

Mengapa demikian? Pekerja kemanusiaan banyak terpapar 
pada berbagai hal memprihatinkan dalam area kerjanya, terlepas 
dari karakteristiknya, apakah ia berasal dari ‘luar’ lingkungan yang 
didampinginya, atau berasal dari ‘dalam’. Pekerja kemanusiaan yang 
tidak langsung berasal dari masyarakat itu sendiri mungkin tidak 
langsung mengalami sendiri masalah-masalah sosial yang menjadi 
fokus kerjanya. Misalnya, ia yang bekerja mendampingi kelompok 
miskin belum tentu berlatar-belakang keluarga miskin. Bisa jadi ia 
berasal dari kalangan kelas menengah yang terdidik, tetapi karena 
pekerjaan yang dipilihnya, kemudian banyak sekali terpapar pada 
masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, penggusuran dan lain 
sebagainya. Sementara itu, ada pekerja kemanusiaan yang berasal dari 



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

���

TANTANGAN KERJA KEMANUSIAAN DAN MEKANISME PENGUATAN KELEMBAGAAN

masyarakat itu sendiri. Mereka mengalami sendiri hal-hal yang dialami 
oleh masyarakat dampingannya, seperti digusur, jadi korban kekerasan 
berbasis gender, mengalami ancaman kekerasan saat memperjuangkan 
tanah dan mata pencaharian masyarakat adat, korban kerusakan 
lingkungan dan lain sebagainya. 

Entah berasal dari dalam atau luar komunitas, terus menerus 
terpapar pada masalah-masalah kemanusiaan, melihat dan mendampingi 
kelompok yang mengalami berbagai kesulitan hidup akibat ketidakadilan, 
dapat mengembangkan karakteristik psikologis tertentu pada pekerja 
kemanusiaan. Yang dimaksud karakteristik psikologis dapat mencakup 
nilai-nilai dan prioritas hidup, cara pandang terhadap kelompok 
sendiri dan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, juga pola 
‘coping’ atau penyelesaian masalah. Sering pekerja kemanusiaan lebih 
peka atau mudah tersentuh akan berbagai persoalan sosial, melihatnya 
sebagai bagian dari persoalan dan panggilan pribadi yang harus 
diselesaikannya. Tetapi bukan tidak mungkin, seringnya mengamati 
dan/atau menghayati emosi-emosi negatif akibat berbagai masalah di 
lapangan memantapkan evaluasi negatif dari pekerja pada kelompok-
kelompok tertentu, misalnya pemerintah, pemimpin masyarakat, 
kelompok pria (bila isu yang ditangani adalah kekerasan berbasis 
gender) dan lain sebagainya. Bila tidak hati-hati ditangani, bukan 
tidak mungkin terjadi pemantapan pola pikir yang sangat dikotomis, 
penghayatan kemarahan dan ketidakberdayaan yang kuat, sinisme, 
sikap kaku dalam berpikir, atau perfeksionisme untuk mempertahankan 
dikotomi dan ideologi. Ini pada gilirannya akan menghalangi 
keberhasilan kerja, mengingat bagaimanapun kerja-kerja kemanusiaan 
apalagi membangun perdamaian memerlukan keterbukaan sikap dan 
kesediaan bekerja sama dengan semua pihak.

Tantangan Pelembagaan Kerja Kemanusiaan

Sangat penting untuk mengembangkan sistem dan mekanisme 
untuk penguatan pekerja kemanusiaan, maupun untuk penguatan 
lembaga itu sendiri, yang artinya secara keseluruhan adalah untuk 
penguatan pelembagaan kerja-kerja kemanusiaan. Ada variasi yang 
sangat besar ditampilkan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan yang 
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berbasis internasional (termasuk, dan terutama, lembaga bentukan 
atau yang berafiliasi dengan PBB), lembaga yang beroperasi di tingkat 
nasional, lokal, hingga yang sangat akar rumput. Yang internasional 
apalagi terkait dengan PBB telah memiliki mekanisme terstandard, 
sementara yang nasional apalagi beroperasi di tingkat akar rumput 
mungkin tidak memiliki kondisi istimewa tersebut. 

Dukungan finansial

Tidak dapat dilupakan untuk membahas terlebih dulu persoalan 
dukungan finansial. Mau tidak mau, ketersediaan dana menjadi faktor 
penentu kuat dalam bagaimana lembaga akan beroperasi, memberikan 
dukungan bagi pekerjanya, dan memastikan kontinuitas kerjanya. Kita 
melihat beberapa lembaga tutup buku dan tidak melanjutkan kerjanya 
karena tidak memiliki uang. Kita juga melihat adanya lembaga yang 
lupa pada visi dan misinya, atau terpaksa untuk sementara waktu 
tidak mengutamakannya, karena terlanjur terjebak pada tuntutan 
operasional sehari-hari. Untuk kepentingan praktis dan mendesak, 
lembaga terpaksa menjalankan program-program yang dapat didanai 
oleh donor tetapi sebenarnya kurang relevan dengan visi-misi dan 
isu yang ditekuni. Ini karena penanggungjawab lembaga menyadari 
bahwa pekerja – lepas dari minat sosial dan nilai-nilai yang diyakini 
yang menyebabkannya memilih bekerja dalam isu kemanusiaan – telah 
menjadi pekerja penuh waktu yang bagaimanapun menggantungkan 
hidupnya dan hidup keluarganya dari lembaga. Juga, karena lembaga 
khawatir tidak adanya program yang jelas sumber dananya menyebabkan 
kegiatan berhenti dan eksistensi lembaga tidak dapat dipertahankan 
lagi. Di satu sisi pengambilan keputusan ini dapat dimengerti, tetapi 
di sisi lain lembaga dapat kehilangan jati diri dan visi-misi yang 
mengikat pekerja. Akibatnya sama saja, melemahkan lembaga.

Penguatan kapasitas dan kontinuitas

Ketersediaan dana juga berimplikasi pada banyak hal lain: sejauh 
mana lembaga dapat menguatkan kapasitasnya melembagakan diri dan 
mendukung pekerjanya. Untuk lembaga nasional dan lokal, bukan hal 
mudah memperoleh uang untuk memastikan semua pekerja yang bekerja 
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di daerah konflik atau bencana memperoleh asuransi kesehatan dan 
kecelakaan, padahal itu adalah hal krusial. Yayasan PULIH menetapkan 
diri sebagai lembaga penyedia layanan (service center) sekaligus 
resource center, mungkin dalam bahasa Indonesia dapat digunakan 
istilah ‘pusat informasi dan sumberdaya’. Dalam kenyataannya bukan 
hal mudah untuk terus memastikan bahwa dua hal ini dapat terus 
dikuatkan, karena diperlukan dana dan/atau sarana untuk memastikan 
pembangunan kapasitas (capacity building) terus menerus pada pekerja 
– dan calon-calon pekerja lain – agar dapat menjalankan kerja layanan 
secara baik. Belum lagi penggabungan psikologi dan isu hak-hak 
asasi manusia merupakan bidang baru. Sementara itu resource center 
juga mensyaratkan akses akan informasi terlengkap dan terkini dalam 
bentuk buku, dokumentasi film, jaringan nyata maupun maya; sekaligus 
kemampuan mendokumentasi semua kerja Yayasan PULIH dengan baik 
dan lengkap, termasuk refleksi, lessons-learned dan best-practicesnya. 

Semua hal di atas akhirnya tidak dapat dilepaskan dari sarana 
dan/atau dana. Contoh sederhana saja, di lembaga kemanusiaan 
internasional mungkin tersedia dana sangat memadai untuk posisi 
pekerja yang khusus menekuni dokumentasi dan pencatatan, sementara 
untuk Yayasan PULIH saat ini, hal tersebut benar-benar merupakan 
suatu kemewahan yang belum dapat dijangkau. Bahkan yang terus 
dilatihkan dalam lembaga kami adalah kemampuan untuk ‘multi-
tasking’, psikolog layanan langsung siap menjadi fasilitator pelatihan, 
staf administrasi memiliki kemampuan dasar psychological first aid 
untuk menerima klien atau menjawab panggilan hotline, koordinator 
divisi umum juga mampu menghadapi mitra atau klien. Semuanya 
bicara efisiensi dan efektivitas yang ujung-ujungnya terkait dengan 
ketersediaan dana.

Berbagai manuver untuk memastikan keberlanjutan lembaga

Memang lembaga kemanusiaan sering harus melakukan berbagai 
manuver untuk memastikan honor bulanan pekerja dan biaya operasional 
rutin lembaga terpenuhi, belum lagi memastikan adanya program 
khusus (dengan ketersediaan donor luar atau tidak) untuk menjalankan 
misi dan mencapai visi lembaga, melalui mekanisme penyisihan, 
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fundraising, wirausaha dan lain sebagainya. Tambahan lagi lembaga 
juga harus sadar mengenai tuntutan dari luar maupun dari dalam akan 
kemandirian lembaga dari pengaruh-pengaruh kepentingan politik 
pihak lain termasuk penyedia dana. Kurang memadainya sistem dan 
mekanisme pengelolaan program dan keuangan bukan tidak mungkin 
berdampak pada rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan good 
governance di dalam lembaga kemanusiaan itu sendiri. 

Tuntutan komitmen, berbagai manuver, sistem kerja ’ multi-
tasking’, kreativitas mencari dan mengelola uang, dan kesediaan untuk 
terus belajar sambil sekaligus bekerja (learning by doing) memiliki sisi-
sisi positifnya. Antara lain bahwa pekerja dapat menjadi pekerja serba 
bisa, siap dalam berbagai situasi, juga punya komitmen kuat. Di sisi lain 
ada banyak pula implikasi kurang positif yang dapat diakibatkannya. 
Hal yang nyata adalah pada kekurangjelasan tanggungjawab dan 
wewenang, tirisan peran yang besar antara satu pekerja dengan pekerja 
lain, beban berlebih, atau sikap taking for granted dari pemimpin atau 
pekerja terhadap satu sama lain.  

Multi-tasking dan kekurangjelasan peran

Berikut cuplikan pendek dari surat seorang teman pada saya 
selaku pendiri dan anggota dewan pengurus Yayasan PULIH, yang 
sedikit banyak merefleksikan yang telah kita diskusikan dalam uraian 
di atas:

..........

Masalah internal kita juga banyak mbak, yang kalau menurutku 
semuanya bersumber pada tidak adanya kejelasan tugas dan 
wewenang pada level pimpinan - board, managemen. Pada 
saat tidak ada kejelasan itu maka yang akan bermain adalah 
karakteristik pribadi dari orang-orang yang kebetulan saat 
itu sedang memegang fungsi itu, dan dari sinilah masalah 
kembali muncul karena karakteristik orang kan beda-beda. 

Sekarang kita coba lihat saja, apakah koordinator umum 
selama ini memiliki job-description yang jelas? Memang ada 
job-des yang dibuat tapi itu semua selalu disesuaikan dengan 
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orang yang menjabatnya jadi ibaratnya bukannya orang 
bekerja berdasarkan job-desnya tapi jobdes yang mengikuti 
kemampuan dan karakteristik orang yang menjabatnya. 
.... Ketika kemudian muncul persoalan, menurutku saat itu 
harusnya board bisa berperan, tapi karena board sendiri tidak 
punya tugas dan wewenang yang jelas akhirnya mekanisme 
supervisi untuk koordinator umum juga tidak berjalan. Karena 
board tidak memiliki wewenang yang jelas maka yang bisa 
dilakukan hanyalah menjadi pendengar bagi semua pihak dan 
berusaha memahami kondisi masing-masing pihak tanpa dapat 
menjalankan fungsi supervisornya terhadap managemen. 

Dalam fase berikut, pendiri tidak terlibat dalam manajemen. 
Ada saat dimana board terlalu turun ke dalam sehingga 
berkesan mengambil alih apa yang menjadi wewenang 
managemen, namun ada saat juga managemen melangkah 
terlalu jauh sehingga berkesan tidak mau mendengarkan 
board. Pada fase ini akhirnya muncul mistrust antara board 
dan managemen. Aku pribadi pernah menyampaikan bahwa 
aku merasa bahwa managemen dianggap tidak performed 
dengan baik, aku bisa terima itu tapi aku juga ada sedikit 
masukan buat board. Apakah board pernah memberikan 
target kepada managemen? (ditulis Nirmala Ika sebagai 
bentuk refleksi selama bekerja bersama Yayasan PULIH)

Lembaga atau organisasi sebagai ‘keluarga’

Telah disampaikan bahwa seringkali pekerja bergabung dengan 
organisasi dengan idealisme yang kuat. Dengan karakteristik organisasi 
yang harus sangat efisien dan efektif, ia kemudian sangat terlibat 
pada semua bidang kerja, dan aktivitas kerjanya mengembangkan rasa 
memiliki yang sangat besar. Ada kecintaan dan identifikasi yang sangat 
besar pada lembaga, dan bukan tidak mungkin lembaga dilihat menjadi 
bagian tak terpisahkan dari diri, atau diri dilihat sebagai bagian tak 
terpisahkan dari lembaga. Pengamatan menunjukkan bahwa beberapa 
lembaga atau organisasi juga dilihat sebagai keluarga atau rumah 
kedua oleh pekerja. Disadari atau tidak, pekerja mungkin menuntut 
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lingkungan kerjanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 
yang tidak terpenuhi dalam keluarga atau lingkungan terdekatnya 
sendiri. Jadi definisi ‘keluarga’ di sini berbeda-beda tergantung pada 
karakteristik personal, pengalaman pribadi dan kebutuhan masing-
masing pekerja. 

Kita mungkin membayangkan keluarga sebagai suatu unit di mana 
masing-masing anggotanya saling memahami, saling menyayangi, saling 
memenuhi kebutuhan, saling mendukung yang lainnya. Dapat saling 
menguatkan dan melindungi ketika ada tantangan atau bahaya dari 
luar. Mengatasi persoalan-persoalan internal dengan kasih sayang dan 
saling pengertian. Tetapi kita perlu ingat bahwa gambaran ini adalah 
gambaran ‘keluarga ideal’, sementara gambaran ideal demikian tidak 
selalu menjadi fakta riel di lapangan. Ada cukup banyak keluarga yang 
tampil tidak ideal: anggota-anggotanya taking for granted terhadap 
pihak yang lain, sang ayah menuntut anak tampil prima sehingga 
sang anak selalu merasa dievaluasi dan tak pernah sempurna, sang ibu 
mungkin bersikap terlalu melindungi sehingga tidak menumbuhkan. 
Sementara itu ada anak yang sangat bertanggungjawab sehingga 
mengambil alih peran-peran yang harusnya menjadi tanggungjawab 
anak lain, ada yang sibuk membanggakan diri sendiri, ada pula yang 
berlindung di balik alasan keluarga (yang seharusnya tidak ‘sekejam’ itu 
menuntut anaknya sendiri) ketika dipertanyakan pertanggungjawaban 
penyelesaian tugas-tugasnya. 

Karakteristik pribadi  dan pengalaman kita dalam keluarga 
masing-masing akan secara langsung atau tidak mempengaruhi 
persepsi dan perilaku kita dalam membangun keluarga kita sendiri. 
Juga dalam mempersepsi dan membangun lembaga atau organisasi 
sebagai ‘keluarga’. Hubungan kerja akhirnya tercampur dengan 
tuntutan pemenuhan kebutuhan emosional, yang dapat menyulitkan 
dikembangkan dan dijalankannya secara tegas profesionalitas kerja. 
Karenanya melihat lembaga sebagai keluarga perlu dibarengi dengan 
mendefinisikan bersama konsep keluarga yang sehat dan harus tetap 
profesional, mengingat pertama-tama, fungsi lembaga dan organisasi 
adalah menjalankan misi dan visi kerja. Persoalan dan konflik akan 
dapat diminimalkan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme 
kerja yang jelas untuk mendukung profesionalisme kerja.
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Kelelahan dan burn-out organisasi

Bukan saja pekerja dapat mengalami burn-out dan kelelahan 
kepedulian. Organisasipun mungkin. Bahkan Shana Hormann dan 
Pat Vivian (2005) mengajukan tesis bahwa organisasi, sama seperti 
individu, dapat mengalami trauma. Maksudnya, menghayati kekagetan, 
situasi sangat menakutkan dan mengancam, yang sering berdampak 
panjang. Karakteristik kerja organisasi berdampak langsung pada 
budaya organisasi. Organisasi yang menyediakan layanan bagi individu, 
keluarga atau komunitas yang mengalami traumatisasi, akan rentan 
untuk masuk dalam sistem yang menghayati trauma. Efek dari trauma 
dapat mempengaruhi identitas organisasi dan cara pandangnya, sama 
seperti individu dipengaruhi pengalamannya. Hormann dan Vivian 
memiliki pengalaman 35 tahun di negaranya Amerika Serikat sebagai 
manager dan konsultan pada organisasi-organisasi non profit dan 
lembaga pemerintah yang oleh keduanya didefinisikan sebagai ’highly 
mission-driven’, mungkin kita terjemahkan sebagai ’kuat didorong 
oleh misi’. Dengan konsep tersebut Hormann dan Vivian memaksudkan 
organisasi yang misinya kuat dan meluas, yang tidak saja menetapkan 
karakteristik kerja atau isu yang ditekuni, tetapi juga pendekatan 
kerja dan karakteristik hubungan-hubungan internal di antara pada 
pekerja. 

Mengacu pada Schein, keduanya mendefinisikan budaya sebagai 
asumsi dan keyakinan dasar yang mendalam dihayati bersama oleh 
anggota-anggota (suatu kelompok atau organisasi), yang tampil 
dalam karakteristik yang dianggap sudah dengan sendirinya, tak 
perlu dipertanyakan lagi memang demikian adanya. Bahkan mengacu 
pada Diamond, Harmann dan Vivian mengatakan bahwa organisasi 
menampilkan proses-proses tak disadari yang mengarahkan identitas 
organisasi, seperti diekspresikan oleh budaya organisasi tersebut. 
Budaya menyediakan ‘bahasa bersama’ dan ‘cara berpikir’ mengenai 
karakteristik organisasi, mendefinisikan siapa ‘orang dalam’ siapa ‘orang 
luar’, menyediakan identitas bagi individu-individu anggotanya. Lebih 
lanjut, Hormann dan Vivian menjelaskan bahwa budaya organisasi dapat 
sekaligus ‘melindungi’ kecemasan anggotanya, baik individual maupun 
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kolektif, meski pada akhirnya ketika kondisinya telah destruktif, juga 
menjadi sumber kehancuran organisasi itu. 

Merespon kekuatan internal ataupun eksternal, organisasi dapat 
mencari cara untuk mengubah keburukan dalam masyarakat (misal: 
budaya korupsi, kekerasan yang terus berlangsung, diskriminasi 
gender, diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas, peminggiran 
masyarakat adat) melalui nilai-nilai utama yang diemban dan aksi-aksi 
sosialnya. Dengan berbagai tantangan eksternal dan internal, tanpa 
disadari organisasi rentan traumatisasi. 

Organisasi dapat mengalami trauma secara langsung atau tidak 
langsung, mendadak atau kumulatif, dari peristiwa ekternal atau 
internal, juga bisa diakibatkan efek spiral dari dinamika internal 
yang disfungsional dan berkembang sejalan waktu. Ada organisasi 
yang punya sejarah kelahiran traumatis, misalnya didirikan untuk 
mengenang suatu peristiwa traumatis tertentu (misal: kasus orang-
orang yang dihilangkan, peristiwa penyiksaan pada kelompok 
homoseksual, dibunuhnya seorang istri oleh suami di pengadilan, atau 
kekerasan seksual massal pada kelompok etnis tertentu). Ini dapat 
mempengaruhi cara berpikir awal mengenai isu sosial dan bagaimana 
menanganinya, misalnya organisasi memiliki nilai dan ideologi 
sangat kuat dalam memperjuangkan isunya. Nilai-nilai dan strategi 
organisasi mungkin akan berlawanan dengan norma-norma sosial, 
karena masyarakat menyangkal adanya isu yang diperjuangkan oleh 
lembaga, menganggap organisasi menciptakan ketidakstabilan dan 
mengguncang ketenteraman masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat 
mungkin malah meminggirkan mereka yang dilayani oleh organisasi 
atau terlibat dalam isu tersebut, dan menihilkan kerja organisasi. 

Pandangan dunia yang sangat eksklusif dan ’terancam’

Dalam perjuangan untuk bertahan, organisasi dapat 
mengembangkan pandangan dunia yang berisikan ‘perlawanan’terhadap 
dunia yang mengancam. Budaya yang kemudian berkembang mencakup 
persepsi yang kuat, dan mungkin didukung oleh pengalaman riel, 
bahwa lingkungan eksternal tidak mendukung, tidak menunjukkan 
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kepedulian, bahkan mungkin berbahaya. Karakteristik ini dapat menjadi 
bagian dari kisah naratif organisasi, melalui ritual dan praktik-praktik 
pengulangan dalam budaya organisasi, mempengaruhi identitas dari 
organisasi. Menggunakan contoh kasus-kasus di Amerika, Hormann dan 
Vivian memberikan ilustrasi mengenai suatu lembaga kecil yang bekerja 
untuk isu penanggulangan kekerasan seksual dan domestik, yang ingin 
memperoleh dukungan dana dari pemerintah untuk perluasan kerjanya. 
Organisasi ini mendapat tantangan keras dari pejabat pemerintah 
dinas pelayanan sosial, yang kemudian mengorganisasi upaya untuk 
menggagalkan rencana ini, termasuk melalui acara radio yang 
menyatakan bahwa ‘organisasi layanan bagi korban kekerasan seksual 
tidak diperlukan di daerah tersebut’. Yang terjadi kemudian adalah 
pemisahan antara sistem layanan kesehatan mental dan layanan bagi 
korban kekerasan seksual dan domestik. Contoh lain adalah mengenai 
suatu lembaga yang memberikan dukungan psikologis bagi kelompok 
lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang berdiri tahun 
1969, saat isu tersebut masih sangat dinilai negatif oleh masyarakat. 
Khawatir akan keselamatan para mitra dan pekerjanya, organisasi ini 
merahasiakan kantornya, dan selalu bersiap untuk segera memusnahkan 
dokumen-dokumen bila dirasa akan membahayakan mitra/kliennya. 
Bertahun-tahun kemudian, setelah isu LGBT dibahas lebih terbuka, 
lembaga ini tetap menghayati ketakutan dan kewaspadaan yang kuat, 
mendeskripsi diri sebagai lembaga tersembunyi yang ’terpisah’ dari 
masyarakat luas.

Peristiwa melukai atau menyakitkan dari kelompok eksternal dapat 
melukai organisasi, misalnya pengeboman terhadap klinik kesehatan 
perempuan yang menyediakan layanan aborsi. Ini dapat menyebabkan 
seluruh staf (yang artinya adalah juga organisasi itu sendiri), menjadi 
makin waspada dan sangat melindungi diri. Penyerangan pada satu 
lembaga di suatu lokasi berbeda yang jauh dapat menyebabkan lembaga-
lembaga lain yang serupa juga mengembangkan sikap waspada.
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Trauma internal lembaga

Perlu diingat bahwa bukan hanya yang eksternal, kejadian 
internal juga bisa menimbulkan traumatisasi, seperti korupsi dalam 
organisasi, pelecehan seksual oleh figur penting, bunuh diri dari 
pemimpin, PHK besar-besaran dan sebagainya. Hormann dan Vivian 
kemudian memberi contoh lain mengenai ketegangan antara staf dan 
pengurus suatu pusat krisis. Ketegangan meninggi dengan berbagai 
kesalahpahaman dan komunikasi tertulis yang menyakitkan, terkait 
rasisme dan kurangnya respek. Berbulan-bulan tidak ada penyelesaian, 
dewan pengurus kemudian memecat wakil direktur, yang adalah 
perempuan kulit berwarna. Lembaga kemudian melibatkan konsultan 
eksternal untuk menyelesaikan situasi, tetapi mereka tidak membahas 
kebingungan, luka, dan kemarahan di antara staf, atau antara staf dan 
dewan pengurus. Staf kulit berwarna yang terus bekerja melaporkan rasa 
bersalah yang intens karena tidak mengundurkan diri sebagai bentuk 
solidaritas. Sementara itu staf-staf baru yang bergabung belakangan 
melaporkan situasi bahwa mereka sangat intens dipengaruhi cerita-
cerita emosional mengenai dipecatnya wakil direktur.  Mengutip Stein 
(1998) Hormann dan Vivian mengatakan bahwa penurunan jumlah 
pegawai atau penghentian kerja bukan (hanya) bermakna kompetisi 
ekonomi dan kebertahanan hidup. Jantung terdalamnya adalah 
tentang kematian dan kehilangan, penghayatan soal pengorbanan 
untuk memastikan keberlangsungan organisasi, dengan adanya pihak-
pihak tertentu yang dikalahkan.

 Organisasi juga dapat mengalami traumatisasi kumulatif akibat 
kerja primernya, karena terus menerus terpapar pada kesakitan dan 
penderitaan dari mitra atau klien. Ini karena pekerja kemanusiaan 
melandaskan diri pada empati untuk dapat bekerja efektif, dan empati 
itu memiliki risiko penularan emosi. Penularan emosi, pada gilirannya 
tidak terjadi pada pekerja secara tunggal, tetapi pada pekerja-
pekerja yang lain juga. Dan ini dapat menjadi bagian dari struktur 
ketidaksadaran organisasi. Hal lain adalah upaya-upaya perubahan 
sosial yang dilakukan organisasi, dengan jurang besar antara visi dan 
keberhasilan, yang dapat mengembangkan perasaan ’gagal’. Belum 
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lagi dengan kekecewaan terhadap organisasi, yang dianggap gagal 
mengejawantahkan nilai-nilai yang diperjuangkannya sendiri secara 
internal. 

Karakteristik Organisasi yang Mengalami Traumatisasi

Berdasarkan pengamatan mereka, Hormann dan Vivian (2005) 
kemudian menyimpulkan butir-butir karakteristik organisasi yang telah 
mengalami traumatisasi:

Batas-batas yang tertutup antara organisasi dan lingkungan 
eksternal

Karena organisasi melihat lingkungan tidak suportif atau ’kurang 
baik’, organisasi memproteksi dirinya sendiri. Lingkungan eksternal 
(pihak lain) dilihat buruk sementara organisasi (’kita’) diidealisasi. 
Akibatnya keterbukaan menurun, informasi dan energi juga tidak 
masuk dalam organisasi. Sistem yang tertutup cenderung meninggikan 
’kesamaan’, bersikap defensif dan sulit berubah. Karena batas-batas 
menutup, organisasi mulai terisolasi dari lingkungan luar, dan 
mengalami kesulian untuk menilai realitas eksternal. Citra dirinya 
kemudian dapat terdistorsi.

Sentralitas pada hubungan antar anggota (di dalam 
organisasi)  

Batas yang menutup meningkatkan persepsi mengenai 
pentingnya kehidupan internal organisasi, dan hubungan internal 
kemudian menduduki posisi sangat penting. ’Lapangan emosional’, 
meminjam ungkapan Friedman, 1985, kemudian berkembang menuju 
interdependensi emosional dalam organisasi.  Organisasi dengan misi 
kuat mengembangkan atmosfir emosional yang intens, dan trauma, 
dalam artian pengalaman-pengalaman mengejutkan dan mengancam 
meresapi semua aspek. Loyalitas dan kepedulian terhadap satu sama 
lain ditekankan, dan ancaman terhadap hubungan terasa sangat 
mengganggu. Yang mungkin terjadi adalah organisasi mengembangkan 
karakteristik ’menghindari konflik’, dengan hubungan yang saling larut 
tidak jelas batasan (enmeshed).

•

•



PSIKOLOGI
untuk TRANSFORMASI 
SOSIAL

���

TANTANGAN KERJA KEMANUSIAAN DAN MEKANISME PENGUATAN KELEMBAGAAN

Penularan distres dan kecemasan  

Penularan emosi, distres dan trauma dapat dialami anggota 
organisasi karena mereka saling mengamati yang terjadi pada rekannya. 
Ini dikuatkan oleh kesalingtergantungan, kapasitas organisasi itu 
sendiri yang sangat terbatas, dan kenyataan bahwa organisasi sulit 
berada dalam situasi tenang. 

Hilangnya harapan 

Dengan ketertutupan dan karakteristik yang sulit berubah, 
organisasi kemudian meragukan dirinya sendiri. Ada jurang antara 
idealisme dan kemampuan mengupayakan perubahan. Organisasi 
kemudian menjadi hiper-sensitif, ia merasa tak mampu mengubah dunia 
luar, dan juga merasa tak mampu mengubah diri sendiri. Akibatnya 
terjadi kehancuran spiritual, hilangnya kemampuan memaknai kerja 
dan menghubungkan diri dengan tujuan-tujuan hidup yang lebih 
besar.

Mekanisme Dukungan bagi Pekerja Kemanusiaan

Kutipan di bawah menjelaskan perlunya lembaga memahami secara 
mendalam karakteristik kerja kemanusiaan, karakteristik setting/
konteks lokasi, serta isu dan tuntutan kerja yang akan diterjuni, agar 
dapat mengembangkan dan memiliki kebijakan untuk memberikan 
dukungan maksimal bagi pekerjanya. Dukungan perlu diberikan dalam 
(a) persiapan kerja; (b) saat menjalankan tugas dan (c) sebelum 
selesai dan setelah diselesaikannya tugas. 

Pengalamanku selama di sana mengajarkan banyak hal 
buatku. Hal yang pertama adalah tidak bisa dan tidak benar 
menerima tawaran program dengan niat baik saja tanpa 
persiapan jelas. Niat kita mungkin membantu karena merasa 
kita punya kapasitas, tapi penting juga untuk mengetahui 
secara jelas tujuan pihak-pihak yang mengajak bekerjasama, 
juga berbagai latarbelakang yang melingkupi program. 
Berbahaya bila organisasi mengirimkan stafnya bekerja 
di situasi yang sulit dan tidak aman dengan persiapan dan 
perlindungan yang sangat minim. Misalnya, tidak cukup 
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paham bahaya dan suhu situasi politik dan keamanan di sana, 
tidak adanya informasi yang memadai tentang partner lokal, 
dan tidak adanya asuransi kesehatan padahal berada di situasi 
lingkungan dan kerja yang rentan penyakit. 

Berpikir untuk memaksa orang ‘learning by doing’, menceburkan 
dan berharap orang itu bisa belajar berenang sendiri adalah hal 
yang baik dan wajar. Mungkin pada beberapa kasus berhasil 
dengan baik tapi risikonya terlalu besar dengan situasi kerja 
yang sulit dengan kasus-kasus yang sulit juga. Apalagi supervisi 
dan dukungan konkrit pada staf lapangan sangat terbatas, 
hal yang sangat membahayakan dan membuat frustasi. Staf 
diminta belajar sendiri tapi ketika merasa tidak mampu tidak 
ada orang yang bisa dimintai bantuan atau pertolongan. 
Alasan yang seringkali diungkapkan adalah person in charge 
di pusat sibuk, pertanyaanku waktu itu: kalau memang tidak 
mampu memanage program ini dari jauh, kenapa menerima 
program ini? Apakah program yang berjalan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab yang menjalankan program? 

Bila lembaga tidak menganggarkan, atau penyedia dana tidak 
mau memberikan kesempatan buat staf untuk menikmati 
waktu Rest and Relax agar dapat beristirahat dan memulihkan 
diri, sudah bisa dipastikan burn out adalah penyakit akhir dari 
program yang dikerjakan. Sistem yang kulihat dikembangkan 
oleh organisasi-organisasi besar adalah rencana penyelamatan 
diri. Mungkin ada yang melihat ini berlebihan, tapi sungguh 
aku pernah membayangkan bila konflik meledak dan aku 
sendiri dengan uangku yang pas-pasan (bisa dipastikan tidak 
bisa buat beli tiket pulang) dan tidak ada orang yang benar-
benar bisa kupercaya (aku bisa dipersepsikan ancaman oleh 
kedua belah pihak), aku tidak tahu harus bagaimana.

(refleksi Clara Handayani dari kerja di Papua, 2004)
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Sebelum turun lapangan, pekerja perlu disiapkan sebaik mungkin 
melalui berbagai bentuk orientasi, yang semuanya merupakan 
bentuk penyiapan pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap kerja, serta 
keberfungsian jaringan dan dukungan yang akan membantu kelancaran 
pelaksanaan tugas. Perlu ada antisipasi terhadap kemungkinan-
kemungkinan masalah dan risiko, agar telah ada mekanisme prevensi dan 
penanggulangan, yang juga telah disiapkan sedari sebelum pekerjaan 
dilakukan. Saat menjalankan tugas, pekerja perlu dibekali dengan 
sarana-prasarana memadai, dengan mekanisme sharing, pelaporan, 
supervisi, dan pemberian dukungan yang nyata. Saat menjalankan 
tugas juga diperlukan mekanisme pengembangan kapasitas terus 
menerus dan mekanisme care for humanitarian workers misalnya 
melalui penyediaan waktu istirahat keluar dari lokasi, de-briefing 
dan lain sebagainya. Sementara itu agar pekerja dapat mengakhiri 
tugas dengan baik sekaligus sejahtera secara psikologis setelah akhir 
tugasnya, diperlukan pula penanganan dan mekanisme tersendiri.

Penyiapan di akhir tugas

McCormack dkk (2009) menguraikan secara mendetil pengalaman 
seorang laki-laki pekerja kemanusiaan yang telah 35 tahun bekerja 
dan kemudian pulang dari misinya, yang meski bicara mengenai 
satu kasus, sangat mungkin menjelaskan situasi serupa yang dapat 
dialami oleh para pekerja kemanusiaan lain. Ketika pulang dari kerja 
kemanusiaan, individu mengharapkan validasi empatis (pemahaman, 
persetujuan) dari lingkungan terdekatnya, utamanya keluarga. Meski 
demikian, mungkin terjadi bahwa keluarga atau orang-orang terdekat, 
tidak dapat menghayati pengalaman dan perasaannya sedalam seperti 
penghayatannya sendiri. Ia bahkan mungkin menghayati perasaan 
bahwa orang-orang terdekat tidak mengerti, tidak terlalu peduli, atau 
berkata “syukur kamu pulang, sudah nanti cari kerja lain saja yang tidak 
merepotkan!”. Mempersepsi hal tersebut, bukan tidak mungkin terjadi 
perasaan terisolasi, rasa bersalah dan kesulitan untuk memvalidasi diri. 
McCormack dkk mengacu ke beberapa penelitian lain yang menjelaskan 
bahwa sekitar 33% pekerja kemanusiaan pasca penugasan mengalami 
disorientasi, kebingungan, dan melaporkan orang-orang terdekat tidak 
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paham pengalaman mereka. Temuan ini merekomendasikan perlunya 
penyiapan bagi individu pekerja maupun orang-orang terdekatnya 
sebelum selesainya tugas, juga pendampingan dalam proses re-
integrasi. Mekanisme dan proses pasca penugasan menjadi penentu 
yang penting bagi kesejahteraan psikologis pekerja kemanusiaan, dan 
itu perlu melibatkan pula keluarga, orang-orang terdekat, juga pekerja 
kemanusiaan lain yang ada di lingkaran relasi sang individu. 

Penguatan Lembaga melalui Mekanisme Kelembagaan

Mekanisme dukungan dan penguatan bagi pekerja kemanusiaan 
sesungguhnya secara langsung dan tak langsung juga akan menguatkan 
lembaga, karena pekerja akan lebih sejahtera secara psikologis, 
berdampak positif pada kinerja dan kontinuitas kerja lembaga. 
Banyak hal yang dapat dilakukan seperti memperbaiki desain kerja, 
mempertimbangkan waktu kerja fleksibel dengan tetap mengutamakan 
profesionalitas seperti menetapkan capaian yang jelas, juga 
memastikan berjalannya supervisi dan pelatihan yang berkelanjutan, 
penguatan intrinsik dan ekstrinsik, juga dukungan sosial. Hal penting 
adalah prevensi dan penanganan burn-out, kelelahan kepedulian 
dan trauma sekunder melalui mekanisme de-briefing, rest and relax, 
konseling individu dan kelompok, rotasi kerja dan bentuk-bentuk lain 
yang dianggap sesuai bagi organisasi. 

Penting untuk disadari bahwa bila ada persoalan atau konflik dalam 
lembaga, hal tersebut perlu dilihat sebagai masalah organisasional, 
bukan sekadar masalah individu atau relasi, bukan pula masalah 
antar kelompok, misalnya pertentangan antara dewan pengurus dan 
pelaksana harian, atau konflik antara divisi X dan divisi Y. Kesediaan 
untuk bersama-sama bertanggungjawab menangani dan melakukan 
perbaikan merupakan hal positif atau terapetis dalam dirinya 
sendiri, karena hal ini memunculkan adanya harapan, kerjasama dan 
menurunkan perasaan tak berdaya. Walau demikian pekerja juga perlu 
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menyadari perubahan tidak dapat dengan mudah segera dituntaskan, 
karena berbagai keterbatasan dan situasi kompleks yang melingkupi 
organisasi. 

Mekanisme yang dapat dikembangkan

Beberapa mekanisme atau kebijakan yang dapat diambil untuk 
meminimalkan persoalan antara lain dapat dipelajari dari kebijakan 
yang diambil beberapa lembaga kemanusiaan 14: 

Beban kerja dapat ditangani (do-able), waktu kerja dibatasi, 
pekerja tidak diperkenankan bekerja lembur terlalu panjang; 
bila ada kasus emergensi atau darurat, pekerja akan memperoleh 
waktu bebas setelah menangani kedaruratan. Jam makan siang 
digunakan untuk makan siang dan pekerja tidak diperkenankan 
bekerja saat makan siang

Ada waktu-waktu berkualitas sebagai wadah penyediaan 
pendidikan untuk meningkatkan kapasitas pekerja secara 
berkelanjutan. Misalnya untuk mendiskusikan lessons learned 
dan best-practices dari lapangan. Setiap tiga bulan ada penguatan 
kapasitas dari dalam lembaga, mengombinasikan pengembangan 
staf, isu organisasional serta acara relaksasi dan senang-senang 
yang sekaligus membangun ketrampilan. Termasuk di dalamnya 
dukungan bagi pertumbuhan spiritual pekerja

Supervisi bersifat kontinyu dan suportif. Rasio supervisor dan 
pekerja memungkinkan tiap pekerja punya sesi mingguan dengan 
supervisor penyelia. Peran penyelia adalah untuk mendengarkan, 
menyediakan dukungan empatik, memberikan konsultasi dan 
membicarakan perencanaan penanganan kasus

Lembaga menyediakan dukungan teknis dan berbagai peralatan 
yang diperlukan, serta mengupayakan penyelesaian masalah-
masalah logistik dengan cepat. Area kerja bersih, terang, 
didekorasi dengan ceria dan terang. Tersedia materi-materi 
seperti video, program-program instruksional, buku referensi, 

14 Dikutip dari kebijakan Exchange-Club Carl Perkins Child Abuse Center di Jackson, 
Tennessee, dalam James dan Gilliland (2005).
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juga berbagai permainan anak. Alat-alat kerja disediakan dengan 
baik. Ada dukungan kerja administratif agar pekerja program 
tidak dibanjiri oleh kerja kertas

Pengadaan staf disusun secara hati-hati, dengan masukan dari 
tim. Rencana intervensi dibuat jelas untuk semua, sehingga 
hampir tidak ada kebingungan mengenai sasaran misi lembaga. 
Semua pihak sama-sama merasa sebagai satu tim. Supervisi 
menyampaikan persoalan pekerja pada lembaga agar ada 
kesadaran mengenai berbagai masalah dan isu yang ada.

Ada pemilahan yang jelas antara pekerjaan dan keluarga/rumah. 
Lembaga memastikan bahwa urusan keluarga menjadi hal penting 
bagi pekerja, tidak dikebelakangkan atau dinomorduakan

Debriefing dilakukan secara kontinyu, dan dilakukan pula secara 
khusus bila ada tragedi atau kejadian darurat, misalnya ada 
peristiwa traumatik atau anak meninggal

Pekerja menggunakan pendekatan tim dan memperoleh dukungan 
dari tim, tidak bekerja sendiri-sendiri sebagai martir yang 
heroik. Keamanan adalah hal penting baik untuk klien maupun 
pekerja. Prosedur keamanan yang jelas diajarkan dan dikuatkan, 
untuk kerja di kantor maupun saat kunjungan lapangan. Juga 
ada jaringan yang baik dengan lembaga-lembaga lain seperti 
sekolah, kepolisian, agen sosial dll

Fungsi dasar sistem dukungan sosial

Mengacu pada Pines, James dan Gilliland (2005) mengingatkan 
beberapa fungsi dasar dari sistem dukungan sosial yang harus 
dipastikan lembaga (penyelia) bagi pekerjanya: 

Mendengarkan persoalan tanpa terlalu cepat memberikan nasihat 
atau penilaian

Menyediakan dukungan teknis: ketika menghadapi masalah 
kompleks, pekerja membutuhkan orang atau situasi yang dapat 
mengafirmasi kepercayaan diri mereka mengatasi persoalan. 
Orang ini perlu memiliki keahlian untuk memahami kompleksitas 
kerja, dengan secara terbuka dan jujur memberikan umpan balik 
bagi pekerja
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Memberikan tantangan teknis: selain memperhatikan beban 
kerja dan dukungan, sekaligus diperlukan tantangan agar unjuk 
kerja menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bila tidak ada 
tantangan intelektual terhadap pekerja, pekerja akan kurang 
berkembang, menjadi stagnan. Perlu ada kontak intelektual 
dengan orang-orang penting lain untuk menguatkan kapasitas 
pekerja secara positif. Tantangan dapat berasal dari mereka 
yang memiliki kemampuan profesional yang baik, sekaligus tidak 
bersikap merendahkan ataupun memanipulasi untuk memperoleh 
keuntungan bagi dirinya sendiri

Memberikan dukungan emosional: pekerja memerlukan dukungan 
ketika menghadapi situasi-situasi sulit, meski mungkin orang 
penting yang mendukungnya belum tentu sepenuhnya sepakat 
dengan langkah atau cara pikir yang diambilnya. 

Menyediakan tantangan emosional: akan terasa nyaman bila 
pekerja yakin telah mengeksplorasi berbagai kemungkinan jalan 
untuk menyelesaikan masalah, dan sampai pada pilihan yang 
dianggap paling baik. Jadi perlu ada situasi atau mekanisme 
yang membuat pekerja mempertanyakan asumsi-asumsinya 
sendiri dalam bekerja.

Saling berbagi realitas sosial. Ketika pekerja tidak yakin 
mengenai keajegan persepsinya mengenai realitas, mereka 
memerlukan validasi eksternal. Fungsi ini penting ketika pekerja 
merasa mulai kehilangan kemampuan mengevaluasi apa yang 
terjadi dengan pekerjaannya dan organisasinya.

Menanggulangi Burn-out atau Trauma Organisasi

Burn-out pekerja tidak efektif ditangani secara reaktif dan 
individual, melainkan memerlukan pengubahan keseluruhan sistem. 
Baik bila seluruh pekerja terlibat dalam melakukan restrukturisasi dan 
pengubahan kondisi kerja. Sangat penting adanya penguatan positif. 
Bila keseluruhan organisasi mengalami burnout, dan persoalan sudah 
sangat parah dengan suasana emosional dan unjuk kerja yang buruk, 
mengacu pada Freudenberger, James dan Gilliland (2005) menyarankan 
dihentikannya sementara waktu operasi kerja organisasi. Waktu tutup 
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yang singkat dapat membantu pengelola untuk mengartikulasikan 
kembali misi organisasi. 

Bila organisasi telah mengalami trauma serius, Hormann 
dan Vivian (2005) mengusulkan praktisi yang dapat dilibatkan 
untuk membantu organisasi. Ia seyogyanya menampilkan empati, 
kepedulian dan mempertahankan karakteristik yang menenangkan 
(tak memunculkan rasa cemas), agar tidak terlarut dalam sistem 
penuh kecemasan dalam organisasi.  Praktisi yang bekerja membantu 
organisasi perlu menyeimbangkan validasi – menghargai sejarah 
dan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh masing-masing 
individu – sekaligus kebutuhan untuk berubah. Menampilkan sikap 
peduli (compassion), menyediakan harapan, sekaligus menyediakan 
kebebasan agar kecemasan dan kemarahan dapat diutarakan secara 
jujur, menyediakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Praktisi 
perlu memiliki ketrampilan untuk memfasilitasi pertemuan sedemikian 
rupa, agar informasi sama yang terus menerus diulang dan mengeskalasi 
kecemasan sistemik dapat dibatasi, tidak dibiarkan berlarut-larut. 
Semuanya mengarah pada dimungkinkannya dialog majemuk dan 
berlapis mengenai pengalaman-pengalaman yang ada.  

Tahap pertama: menampung kecemasan dan keputusasaan yang 
ada. Praktisi perlu tampil menenangkan, menawarkan panduan 
untuk melindungi dan menstabilisasi organisasi. Misalnya dengan 
menyepakati dihentikannya sementara waktu pola-pola yang 
merugikan, dan membuka percakapan

Tahap kedua: mengkonseptualisasi dan memberi nama terhadap 
situasi traumatis yang ada. Tawaran pemahaman bahwa organisasi 
dapat mengalami trauma diharapkan dapat membuka proses-
proses tersembunyi, sekaligus memberikan harapan untuk dapat 
mempercakapkan dan menyelesaikannya. Menggunakan konsep 
ini juga membantu untuk menormalisasi reaksi dan pola-pola 
yang tampil, memungkinkan diperolehnya pemahaman individual 
dan kolektif bahwa yang terjadi adalah wajar, terjadi juga pada 
yang lain, pekerja dan organisasi tidak sedang tersesat tanpa 
jalan keluar, juga tidak mengalami ’kegilaan’. Hormann dan Vivian 
menyatakan bahwa konsep trauma organisasional membantu 
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mengangkat ke permukaan hal-hal yang tidak disadari dalam 
kehidupan organisasi, tetapi tidak menyalahkan pihak-pihak yang 
terlibat.  

Praktisi juga perlu peka, mengenai sejauh mana organisasi 
telah siap menggunakan konsep ’trauma organisasional’ ini. Dalam 
pengalaman Hormann dan Vivian melakukan pelatihan dan konsultasi, 
mereka menemukan pemimpin-pemimpin dan pekerja-pekerja 
organisasi terbuka menggunakan konsep ini, karena membantu mereka 
memahami pengalaman mereka. Pada gilirannya mereka dapat berespon 
secara lebih baik, tidak saja secara individual, tetapi secara kolektif. 
Perlu ditanyakan pada diri sendiri: apakah lebih baik menggunakan 
konsep ‘tahap-tahap perkembangan organisasi’ yang umum ataukah 
mau menggunakan konsep trauma organisasional? Apakah ketegangan 
dan dilemma berhubungan dengan dinamika interpersonal umum 
ataukah pola-pola budaya dalam organisasi? Apakah karakteristik 
kerja berdampak secara individual saja, atau sampai pada budaya 
organisasi?

Sistem yang mengalami traumatisasi merupakan sistem yang 
menutup, karenanya intervensi yang mengarah pada keterbukaan 
dan hubungan eksternal yang sehat jadi penting. Adalah baik untuk 
mendorong terjadinya hubungan kerjasama antar organisasi, karena 
akan memberikan pertukaran informasi dan energi yang akan melintasi 
batas-batas. Juga perlu untuk membantu organisasi memahami diri 
dalam sistem dan jaringan layanan atau perubahan sosial yang jauh 
lebih besar, untuk meminimalkan sikap-sikap mengisolasi diri dan 
memaksimalkan kerjasama dengan pihak-pihak lain.  

Penutup: memahami daur hidup organisasi

Selain hal di atas, penting bagi lembaga untuk mempelajari 
dirinya sendiri dalam ’daur hidup organisasi’. Dalam fase manakah 
organisasi saat ini berada? Apakah di fase penjajakan awal (pacaran) 
yang penuh dengan antusiasme dan optimisme, dimana para pekerja 
penuh dengan idealisme dan suka rela mencurahkan waktu dan tenaga 
untuk kelompok tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri? Ataukah 
di fase awal kelahiran, yang juga masih bernuansa sama seperti fase 
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pacaran, tanpa aturan dan rencana kerja yang jelas? Apakah di fase 
berikut yang mulai menjadi lebih teratur dan stabil, tetapi dengan 
beberapa pekerja mulai merasa terkekang, jenuh dan berbeda arah? 

Pemahaman mengenai diri sendiri penting untuk membantu 
mengerti apa yang harus dilakukan secara konstruktif. Menjadi 
harapan kita semua bahwa lembaga dapat tumbuh dewasa dan 
matang, dengan identitas yang jelas, mekanisme dan produktivitas 
kerja yang baik, yang dapat mengatasi berbagai konflik kepentingan. 
Organisasi yang dewasa dan matang menyadari perlunya desentralisasi 
dan reorganisasi. Organisasi perlu menghindari pemantapan birokrasi 
yang akan menurunkan produktivitas dan kreativitas melalui berbagai 
program dan mekanisme baru untuk merevitalisasi diri. 
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Psikologi memiliki potensi sangat besar untuk berperan aktif dalam 
transformasi sosial masyarakat, baik dari sisi pemikiran konseptual 
yang dapat ditelurkan, maupun dari sisi praktis kegiatan di lapangan. 
Ini karena psikologi sebenarnya berdiri di beberapa sisi,  sebagiannya 
di sisi penjelasan biologis yang berimplikasi pada kondisi psikologis, 
sebagiannya lagi di sisi penjelasan konstruksi sosial yang juga 
berimplikasi pada kondisi psikologis. Di tengahnya, ada pengetahuan 
yang ‘murni’ psikologis terkait fungsi-fungsi psikologis dan dinamika 
yang rumit dari berkait-berkelindannya berbagai aspek. Jadi, potensi 
besar dari psikologi juga terletak pada posisinya yang di tengah, yang 
memungkinkan peneluran berbagai penjelasan untuk memediasi aspek-
aspek berbeda dalam keutuhan penjelasan mengenai manusia.

Kurikulum

Untuk memungkinkan peran maksimal dari psikologi dalam proses 
tranformasi sosial, satu hal penting dan mendesak tampaknya adalah 
melakukan pembenahan kurikulum pendidikan psikologi di perguruan 
tinggi. 

Selain pengetahuan murni terkait fungsi-fungsi psikologi dasar 
pada manusia, juga perlu pemaparan perspektif multi dan 
interdisiplin, agar sedari awal mahasiswa memahami letak dan 
peran psikologi dalam peta bangunan pengetahuan dan ilmu. 
Agar sedari awal mahasiswa dapat mengontekskan pengetahuan 
mengenai fungsi-fungsi psikologi manusia pada beragam situasi 
berbeda, dalam dunia yang tidak bebas nilai dan bernuansa 
pertentangan kepentingan. 

•
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Agar terjadi koherensi dan kemampuan berpikir lebih kreatif, kuliah 
mengenai metodologi penelitian perlu didahului dengan paparan 
paradigma-paradigma atau asumsi berbeda, dengan bobot seimbang 
antara paradigma (post) positivistik dan paradigma konstruktivis. 
Mahasiswa sedari awal juga diperkenalkan pada pendekatan 
‘pemahaman’ (verstehen) yang lebih kualitatif-intersubjektif. 
Alat utama psikologi yakni ‘empati’ harus dikembalikan pada 
tempatnya yang utama, yang akan memungkinkan pembangunan 
pengetahuan psikologi yang luar biasa, seperti telah dibuktikan 
oleh teori-teori besar dari tokoh-tokoh psikologi klasik. 

Empati bahkan dapat dilatihkan atau terus diasah untuk dapat 
memahami kelompok-kelompok berbeda, melalui berbagai 
pendekatan baru metodologi penelitian. Contoh sederhana, 
sangat penting dan menarik membayangkan dapat melakukan 
penelitian mengenai psikologi kelompok ’difable’, tidak hanya 
dengan mewancarai dan mengamati kehidupan mereka. Yang juga 
dapat dicobakan adalah melakukan main peran (role play) secara 
serius dengan mencoba menjadi sepenuhnya sama – misalnya 
selama beberapa minggu – seperti kelompok ini (misalnya dengan 
menutup mata agar dapat merasakan menjadi buta, atau duduk 
di kursi roda). Jadi kita menjalani hidup 100% seperti kelompok 
ini, dan merenungkan berjalannya berbagai fungsi psikologi dalam 
situasi khusus. 

Berbagai praktik kerja lapangan atau paparan terhadap situasi 
nyata menjadi sangat penting dan baik untuk dapat dikembangkan 
sebagai suatu mekanisme belajar formal maupun informal. 
Dengan cara ini peran psikologi untuk transformasi sosial dapat 
diaktualisasikan dengan lebih cepat dan maksimal.

Beberapa topik khusus

Beberapa topik khusus yang perlu memperoleh pendalaman, 
mengingat situasinya yang sangat berbeda dengan kondisi umum antara 
lain adalah psikologi kemiskinan, psikologi disabilitas, serta psikologi 
kelompok-kelompok yang (sangat) berbeda dan dimarjinalkan. Dalam 
topik besar ‘psikologi perdamaian’ juga perlu ditelaah apa yang terjadi 

•

•

•
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pada para ‘ex-combatant’ misalnya di Aceh, mengingat situasinya 
yang sangat spesifik. Menerapkan begitu saja pengetahuan psikologi 
umum pada kelompok-kelompok khusus yang ‘berbeda’ bisa jadi 
membawa bias-bias kelas menengah dan kelompok mayoritas, belum 
tentu merefleksikan realitas kelompok-kelompok ini. Sedapat mungkin 
dengan bobot besar perspektif emik atau intersubjektif dari kelompok 
ini sendiri. Ini karena kita (atau orang-orang dari luar kelompok) akan 
cenderung membawa asumsi sendiri, yang ternyata beroperasi sangat 
berbeda dalam kelompok spesifik tersebut. 

Khusus tentang Psikologi kemiskinan

Contoh sederhana mengenai sangat pentingnya meneliti secara 
empatis dengan mencoba memahami sudut pandang atau situasi 
kelompok itu sendiri adalah temuan penelitian Seymour Parker dan 
Robert Kleiner (1970).  Kedua peneliti ini mencoba menjelaskan bahwa 
beberapa ‘karakteristik khas’ yang diobservasi atau dilekatkan pada 
kelompok miskin, bukan merupakan sesuatu yang statis dan telah ada 
dengan sendirinya, melainkan suatu bentuk penyesuaian diri yang 
dalam hal-hal tertentu berfungsi positif. Mereka menemukan bahwa 
pada kelompok miskin, nilai-nilai utama dan sikap-sikap sekunder 
dianut bersamaan. Nilai-nilai utama yang menjadi acuan kelompok 
kelas menengah (misalnya: bercita-cita memperoleh pekerjaan 
baik, tinggal di rumah yang nyaman, memiliki pasangan hidup yang 
bertanggungjawab dan dapat mendukung) tetap dimiliki dan menjadi 
nilai ideal. Tetapi juga ada sikap-sikap sekunder, yang merefleksikan 
kondisi yang riel. Sikap sekunder bukan pengganti, dan merupakan 
bentuk penyesuaian. Misalnya, aspirasi rendah akan mengurangi 
frustrasi, dan pemuasan nafsu sesaat memungkinkan diperolehnya 
kesenangan. 

Parker dan Kleiner melakukan penelitian pada masyarakat kulit 
hitam Pennsylvania, membagi subjeknya dalam dua kelompok, yakni 
kelompok umum (N=1489); dan kelompok ‘terganggu mental’, (N 
= 1423). Sayang tidak jelas jenis kelamin dari para subjek. Secara 
ringkas dapat disampaikan bahwa temuan penelitian memberikan 
gambaran umum bahwa ciri-ciri yang disebut ’budaya kemiskinan’ 



PSIKOLOGI
untuk  TRANSFORMASI 

SOSIAL

���

CATATAN KE DEPAN

(aspirasi rendah, mengharap keberuntungan dll) lebih banyak tampil 
pada kelompok yang tidak mengalami gangguan mental. Sementara itu 
yang mengalami gangguan mental lebih menunjukkan ciri-ciri yang 
lebih umum ada pada masyarakat non miskin (misal: berpikir lebih 
optimis, ingin menjadi orang hebat dll).

Secara psikologis dapat disimpulkan karakteristik-karakteristik 
yang ada bukan merupakan hal buruk atau kebodohan, tetapi bentuk 
penyesuaian diri positif terhadap berbagai keterbatasan hidup. Seperti 
diuraikan Herbert Gans, dalam Jordan, tahun tidak tercantum): ‘The 
poor were an economically and politically deprived population whose 
behavior, values – and pathologies, are adaptations to their existential 
situation, just as the behavior, values, and pathologies of the affluent 
are adaptations to their existential situation’. Jadi, ada dinamika yang 
kompleks antara lingkungan lebih luas, budaya, dan perilaku, dan 
psikologi berpotensi besar dapat mengungkapkan hal-hal semacam 
ini. 

Selain hal di atas, penting untuk melihat kelompok miskin sebagai 
kelompok heterogen. Banyak di antaranya menampilkan kerja keras, 
ketekunan, kegigihan, kearifan, dan berbagai karakteristik positif lain 
yang dapat menjadi pembelajaran bagi kelompok kelas menengah.

Perspektif Utuh tentang Manusia dan Religiusitas-Spiritualitas

Menjelaskan manusia, tampaknya kita perlu digunakan kerangka 
pikir yang utuh terintegrasi. Satu kerangka pemikiran yang dapat 
diambil tampaknya adalah gabungan dari pemikiran Bakker (1995) 
dan Van Peursen (1974, 1976). Keduanya melihat manusia memiliki 
ciri khas kemanusiaannya, yang ditandai dengan cara berpikir mitis, 
atau spiritual, yakni melihat adanya kekuatan ‘Maha’ yang melampaui 
kekuatannya sendiri. Ini dapat bermakna sangat konstruktif (pada 
yang berjuang maksimal sekaligus akhirnya berserah) atau bermakna 
destruktif (pada yang merasa ketakutan seperti dikepung oleh kekuatan 
gaib). Agama dapat dimaknai secara spiritual, sebagai sesuatu yang 
indah, menguatkan dan memberi makna, tetapi juga dapat direduksi 
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sebagai suatu ideologi. Sebagai ideologi, keyakinan agama mungkin 
tidak membawa kemaslahatan, tetapi dapat berpotensi memecah 
belah, menguatkan pengelompokan dan prasangka. 

Untuk konteks Indonesia, menjadi sangat relevan dan penting 
untuk secara khusus melihat psikologi agama dan spiritualitas manusia, 
sebagai individu dan kelompok. Kita melihat bagaimana agama sebagai 
ideologi – langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dan 
sengaja ataupun tidak sengaja, telah berperan terhadap berbagai 
konflik sosial di berbagai penjuru negeri.  Tetapi kita juga melihat 
betapa agama sebagai suatu spiritualitas bersama, berperan besar 
dalam menanggulangi berbagai konflik sosial yang ada. Pemahaman ini 
dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kebaikan bersama. Berbagai 
temuan konseptual baru dapat hadir, dan implikasi-implikasi praktis 
dapat pula diperoleh untuk pengembangan prevensi dan intervensi 
sosial. 

Advokasi Kebijakan

Harus diakui psikologi masih sangat minim terlibat dalam advokasi 
kebijakan. Advokasi kebijakan, mulai dari perumusan kebijakan, proses-
proses lobi substansi dan politik hingga ke pengawalan diskusi di 
tingkat legislatif adalah salah satu kegiatan yang sangat memerlukan 
keterlibatan psikologi. Hanya dengan demikian dapat ditelurkan 
kebijakan publik yang memang memenuhi kebutuhan perlindungan dan 
penyelesaian persoalan yang adil bagi masyarakat banyak. Kebijakan 
dan produk hukum apapun, hampir semuanya memerlukan perspektif 
psikologi yang konstruktif, entah terkait hukum pidana, hukum perdata, 
prevensi dan intervensi bencana, prevensi dan intervensi konflik sosial, 
penanggulangan kerusakan lingkungan, atau lainnya.

Pada akhirnya, kerja konseptual dan kerja lapangan masing-
masingnya tidak dapat berdiri sendiri. Berteori tanpa melihat lapangan 
mungkin menghasilkan teori menara gading yang tidak dimengerti, 
tidak relevan dan hanya berputar-putar dalam dirinya sendiri tanpa 
memberi kebermanfaatan lapangan. Sementara itu bekerja keras di 
lapangan tanpa didasari pemahaman konseptual memadai mungkin jadi 
salah langkah dan sia-sia saja. Banyak sekali pekerjaan ke depan, yang 
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dengan keterbukaan, niat baik, kerja keras dan keutuhan pemahaman, 
semoga sungguh membawa transformasi sosial baik sebagai suatu 
proses berkelanjutan maupun sebagai capaian-capaian kecil dan 
besar. 
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