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MODAL SOSIAL DAN KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA 

Widiastuti 

Abstract 

It seems that the Law relies its effectiveness on community 
awareness which is a reflection of the existence of social 
capital. Unfortunately, this mechanism does not work well. 
By and large, marital relationships are regarded as 
internal affairs, not a public one. 
Since" the Law No. 2312004 on the Abolition of Domestic 
Violence took effect in 2004, domestic violence has not 
simply been an internal affair of a family. Instead, it has 
been transformed into public affair. Consequently, the 
perpetrator of domestic violence can be punished under the 
criminal law. Article 15 of the Law also reguires all 
members of the society to prevent domestic violence in their 
neighbourhood. 
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Pengantar 

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komnas 
Perempuan pada tahun 2004 terjadi 2.470 kasus dan pada tahun 2005 
menngkat menjadi 4.310 kasus. Diduga masih terdapat kasus KDRT 
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yang tidak tertangkap oleh Komnas Perempuan mengingat sifat kasus 
termaksud cenderung tertutup. Sedangkan menurut Harlan KOMP AS ada 
14,4 persesn dari 217 juta jiwa atau 24 juta jiwa pemah mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga1

• Mayoritas korban korban KDRT adalah 
perempuan (isteri) diikuti oleh anak-anak, yang dalam struktur budaya 
maupun demografi tersubordinasi. Mengingat keluarga merupakan 
kelompok sosial dasar yang berfungsi dalam pembentukan modal 
manusia bagi generasi penerusnya, jika kasus KDRT cenderung 
meningkat dapat diperkirakan berapa jumlah generasi muda yang bakal 
terancam pembentukan modal manusianya. 

Beberapa penulis modal sosial menyatakan keluarga sebagai sumber 
modal sosial. Keluarga adalah unit kerja sama sosial yang paling 
mendasar. Dalam keluarga, ayah dan ibu bekerja sama untuk 
menghasilkan keturunan,\ menanamkan nilai-nilai dan mendidik anak
anak. Pendeknya, keluar~ akan menghasilkan modal sosial yang dapat 
diakses oleh semua anggota keluarga yang bersangkutan. Namun 
bagaimana akibatnya apabila dalam keluarga terjadi kekerasan yang 
dilakukan anggota satu terhadap anggota lainnya? Sebab, apabila 
berbicara dalarn aras makro (masyarakat) meningkatnya kejahatan dapat 
dikaitkan dengan menipisnya modal sosial. Apakah itu juga dapat 
diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga mencerminkan 
menipisnya modal sosial, ataukah karena tidak merata atau adilnya akses 
yang dimiliki masing-masing anggota terhadap modal sosial ?. 

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana kaitan modal sosial dan kekerasan 
dalam rumahtangga dan peran modal sosial dalam masyarakat untuk 
mencegah kekerasan yang ada dalam rumah tangga. Pemikiran yang 
terakhir ini muncul mengingat sejak berlakunya UU no. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semua jenis 
kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan pelanggaran 
terhadap HAM. Hal ini dapat diketahui dari konsideran dalam undang
undang tersebut . 

Modal sosial dalam keluarga 

, Menurut James Coleman, modal sosial sebagai suatu kategori entitas -
entitas yang memiliki dua ciri umum, yaitu : berisi beberapa aspek 
struktur sosial, dan mefasilitasi tindakan tertentu individu yang ada di 
dalam struktur. Modal sosial melakat dalam hubungan antar aktor dan di 
antara aktor. Ia mengidentifikasi bentuk-bentuk modal sosial termasuk 

1 KOMPAS, 21 April 2005 
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kewajiban dan harapan, infonnasi potensial, norma dan sanksi efektif, 
hubungan otoritas, organisasi sosial yang sesuai dan organisasi yang 
sengaja dibentuk2

• 

K~luarga3 sebagai organisasi manusia terkecil dapat dikategorikan 
sebagai sumber modal sosial, masalahnya bagimana modal sosial itu 
diproduksi oleh keluarga?. Bagi Coleman modal sosial dari keluarga 
adalah hubungan anak dan orang tuanya (ketika keluarga meliputi 
anggota-anggota lainnya, hubungan di antara mereka baik). Dengan kata 
lain modal sosial sebagai seperangkat sumberdaya yang tertanam dalam 
hubungan keluarga dan organisasi sosial serta berguna untuk 
perkembangan kognitif dan so sial anak 4• Sebagai sumber daya, modal 
sosial seharusnya tidak hanya berguna untuk perkembangan anak, tetapi 
juga perkembangan anggota keluarga lainnya tennasuk suami isteri. 
Memang beberapa penelitian tentang modal sosial dalam keluarga lebih 
sering dikaitkan dengan prestasi anak dalam pendidikan atau kejahatan 
yang dilakukan anak di luar rumah. 

Masih menurut Coleman bahwa aspek modal sosial tidak saja bersifat 
horisontal, melainkan barsifat vertikal dengan karakteristik relasi 
hirarkhis dan · distribusi kekuasaan yang tidak seimbang di antara 
anggota5

. Ini berarti bahwa keluarga yang tampak sebagai relasi 
horisontal antar individu yang diikat oleh hubungan darah dan 
perkawinan, pada kenyataannya juga merupakan asosiasi vertikal, karena 
menurut nilai budaya yang ada dalam keluarga terdapat hirarkhi, siapa 
yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Dalam budaya patriarkhi, 
kepala keluarga adalah suami, ia berkuasa atas anggota lainnya 
(sekalipun pada kenyataanya isterinya yang mencari nafkah utama), 
sedangkan isteri atau ibu mengelola rumah tangga dan anak adalah 
anggota. Struktur ini mencenninkan adanya kekuasaan yang tidak 
seimbang dalam keluarga. Ketidak seimbangan kekuasaan ini diduga 
juga akan tercennin dalam ketidak-adilan distribusi modal sosial dalam 
keluarga. 

2 Coleman, Social Capital in The Creation of Human Capital dalam Partha Dasgupta dan 
Ismail Serageldin, Social Capital A multifaceted Perspective. Washington DC:World 
Bank 1999 hal. 16-23. 
3 Bank Dunia dan OECD mengidentiftkasi, ada delapan sumber atau dimensi yang 
relevan untuk perkembangan modal sosial, yaitu keluarga, sekolah, komnunitas lokal, 
~sahaan, masyarakat sipil, sektor publi, gender dan etnis. 

Lihat Coleman da1am Fukuyama, Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial 
Baru, Jakarta, Gramedia 2005 hal44. 
s Ibid 

198 



Keluarga sebagai sumber modal sosial, selain merupakan jaringan atau 
hubungan sosial, antar individu di dalamnya juga memiliki ciri kunci 
modal sosiallainnya yaitu norma dan kepercayaan6

• 

Norma (sosial) adalah aturan dan konvensi informal yang mengatur 
perilaku tertentu dalam bermacam situasi. Yang termasuk norma sosial 
misalnya kejujuran, tatanan hukum, etika kerja, hormat terhadap orang 
yang lebih tua, toleransi, penerimaan perbedaan dan membantu orang 
yang membutuhkan. Norma ini akan memfasilitasi pola perilaku yang 
lebih dapat diprediksi atau bermanfaat bagi individu dalam masyarakat. 
Hechter dan Opp menyatakan, tanpa norma sulit dibayangkan bagaimana 
interaksi dan pertukaran antara orang dapat terjade 

Elemen lain dari modal sosial adalah kepercayaan. Kepercayaan sebagai 
harapan yang muncul dalam komunitas dengan perilaku yang teratur, 
jujur dan kooperatif , berdasarkan norma bersama; disamping anggota 
komunitas lainnya8

• 

Bagaimana norma dan kepercayaan berlaku dalam keluarga?. Dalam 
keluarga terdapat no~a yang berlaku bagi seluruh anggotanya, misalnya 
bagaimana kewajiban '.yah, ibu dan anak, bagaimana relasi antara 
suami, isteri dan anak dilakukan, bagaimana anak harus bersikap kepada 
orang tuanya atau sebaliknya, dan sebagainya. Dan harmonisasi dalam 
keluarga akan terjadi akan tergantung bagaimana norma itu dipatuhi oleh 
anggota dari keluarga yang bersangk:utan, dan ketika salah satu anggota 
tidak mematuhi norma tersebut maka akan terjadi disharmonisasi. Selain 
itu, tidak menutup kemungkinan norma yang berlaku dalam satu keluarga 
berbeda dengan yang berlaku di keluarga lain, karena masing-masing 
keluarga otonom dalam menentukan normanya sesuai dengan posisi 
sosialnya, walaupun tidak dapat lepas dari norma yang berlaku umum. 

Selanjutnya, bagaimana norma itu dilakukan oleh masing-masing 
anggota akail menumbuhkan kepercayaan. Jika anggota keluarga dapat 
diandalkan untuk memenuhi janjinya, memenuhi .norma timbal batik 
(resiprositas) dan menghidari perilaku mementingkan diri sendiri, maka 
keluarga dapat mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Dan perlu 

' dikemukakan di sini bahwa kepercayaan sangat berhubungan dengan 
kohesivitas dalam jaringan sosial termasuk keluarga. Artinya apabila 

6 Productivity Comrnision, Social Capitai:Reviewing the Concept and its Policy 
Implications, Cambera, Research Paper, Auslnfo, 2003 hall2. 
7 Ibid hal.9 
8 Fukuyama, Trust, the Social Virtues and The creation of Properity, New York. The 
Free Press 1995 hal25. 
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tingkat kepercayaan tinggi maka kohesivitas cenderung tinggi, sebaliknya 
jika kohesivitas rendah maka cenderung akan ada konflik 

Sementara itu dalam kaitannya dengan keluarga, Bourdieu menyatakan 
bahwa keluarga memegang peran penting dalam mempertahankan 
tatanan sosial, dalam mereproduksi tidak saja secara biologis tetapi juga 
melalui reproduksi sosial, artinya mereproduksi struktur lingkup sosial 
dan hubungan-hubungan sosial9

• Keluarga sebagai jaringan individu yang 
memproduksi modal sosia, dan keluarga ini juga akan membentuk 
jaringan yang lebih besar lagi. . Hanya saja jaringan yang dibentuk ini 
merupakan pilihan yang tidak bebas, karena ada yang membatasinya di 
luar kesadaran individulk:elompok, yaitu struktur-struktur yang dihasilkan 
habitus. Individu yang berkelompok akan memiliki habitus yang sama. 

Habitus akan menghasilkan sistem-sist~m disposisi yang tahan waktu dan 
dapat diwariskan, struktur-struktur yang dibentuk, yang dimaksudkan 
untuk berfungsi sebagai struktur-struktur pembentuk: artinya menjadi 
prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup dan reprensentasi
presentasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan-tujuan tanpa 
mengandaikan pengarahan tujuan secara sadar dan penguasaan secara 
sengaja upaya-upaya yang yang perlu untuk mencapainya, secara 
obyektif diatur dan teratur tanpa harus menjadi buah kepatuhan akan 
aturan-aturan dan antara kolektif diselaraskan tanpa harus menjadi basil 
dari pengaturan seorang pengaturan dirijen 10.Baik sifat vertikal dari 
modal sosial yang dikemukakan Coleman, ciri kunci modal sosial yang 
dikemukakan oleh OECD maupun habitus sangat relevan digunakan 
untuk mengkaji bagaimana kekerasan dalam keluarga itu teijadi. 

Modal sosial dan kekerasan dalam keluarga 

Menurut UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumahtangga, pengertian kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yanR berakibat 
timbulnya keseitgsaraan atau pendeiritaan secara fisik 1

, psikis12
, 

9 Dalam Haryatmoko, Lan~ Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu : 
Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa dalam Basis Nomor 11-12 Tahun ke 52 
November-Desember 2003 
10 ibid (dalam Basis, 2003) 
11 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 
atau luka berat 
12 Kekerasan psikhis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa 
pecaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, danlatau 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 
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seksual13 danlatau penelantaran rumahtangga 14 tennasuk ancaman untuk 
melak:ukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum. 

Selama ini kajian tentang hubungan modal sosial dalam keluarga dan 
kekerasan atau kejahatan lebih banyak terfokus pada kenakalan dan 
kejahatan yang dilakukan anak-anak di luar keluarga, belum banyak yang 
mengkaji tentang kekerasan yang dilakukan anggota keluarga satu 
terhadap yang lainnya. Misalnya, penelitian Sheldon dan Eleanor Glueck 
menemukan bahwa modal sosial yang dihasilkan keluarga akan 
berpengaruh pada kemampuan mengendalikan diri anak laki-laki 15

• Anak 
lelaki yang rendah kendali dirinya cenderung bennasalah setelah mereka 
dewasa-terus berbuat jahat, rumah tangganya gagal, kecanduan alkohol 
atau obat terlarang·-. Keadaan ini mencerminkan bagaimana pentingnya 
modal sosial keluarga terhadap perilak:u anak. 

Bagaimanapun kekerasan yang terjadi dalam keluarga tidak hanya terjadi 
pada anak tetapi dapat juga terjadi pada isteri maupun suami. Dan, pada 
kenyataannya lebih banyak perempuan (baik sebagai anak maupun isteri) 
yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan 
pelakunya lebih banyak suami atau ayah, dan korbannya lebih banyak 
isteri atau anak perempuan. Selanjutnya bagaimana kekerasan terjadi, dan 
bagaimana hubungannya dengan modal sosial dalam keluarga? 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa elemen kunci dalam modal sosial 
adalah bubungan atau jaringan, norma dan kepercayaan. Dalam keluarga 
bubungan antara anggota didasarkan karena perkawinan dan biologis. 
Interaksi dalam keluarga sebagai interaksi yang paling intens dibanding 
dengan jaringan atau kelompok sosial lainnya sehingga ada 
kecenderungan kobesivitasnya lebih erat. Namun, apakah ini sebagai 
jaminan bahwa modal sosial mereka berlimpah? Mengingat masih ada 
elemen kunci lainnya yang menentukan modal sosial yaitu norma dan 
kepercayaan. 

Kekerasan dalam rumahtangga terjadi karena adanya ketidak patuhan 
oleb anggota keluarga terhadap norma yang berlak:u bagi mereka, 

13 Kekerasan seksual meruapakn pemaksaan hubungan seksual terhadap salab seorang 
dalam lingkup rumabtangganya, baik dengan ·peJaku sendiri maupun dengan orang 
lain dengan tujuan komersiel. 
14 Penelantaran orang dalam lingkup rumab tangganya padabal menurut bukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan pengbidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
15 Fukuyama op.cit bal. 99-1 00 
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misalnya isteri tidak melaksanakan kewajibannya, suami menjatuhkan 
sanksi dengan melakukan kekerasan fisik (beberapa kasus penganiayaan 
terhadap isteri karena ia menolak melayani kebutuhan seksual suaminya), 
ketika isteri dianggap tidak mengurus rumahtangga maka suami dapat 
meninggalkan rumah. Sanksi yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri 
seakan lebih efektif, dibanding bila suami yang melakukan ke
tidakpatuh-an terhadap norma tetapi isteri tidak dapat menjatuhkan 
sanksi yang efektif, misalnya ketika suami tidak memberikan nafkah 
pada keluarga atau suami menelantarkan keluarga atau berpoligami. 
Pelanggaran terhadap norma-norma relasi suami isteri ini akan 
menggerus modal sosial yang ada dalam keluarga. 

Ketika norma tidak lagi dipatuhi oleh masing-ma.sing anggota keluarga 
maka akan muncul ketidak percayaan antara anggota satu terhadap yang 
lainnya, karena kejujuran adalah bagian dari norma yang berlaku dalam 
keluarga yang bersangkutan. Tidak lagi ada harapan bahwa suaminya 
akan melindungi isteri, tidak ada lagi harapan bahwa isterinya akan 
menjalankan kewajibnya, dengan demikian modal sosial dalam keluarga 
tersebut akan terkikis habis. Dengan kata lain, bahwa modal sosial dapat 
habis karena kekerasan dalam rumahtangga dan terkikisnya modal sosial 
dapat memicu KDRT. 

UU Penghapusan KDRT dan modal sosial 

Ada dua hal yang dapat dicermati dalam menghubungkan UU 
Penghapusan KDRT dan modal sosial, pertama UU Penghapusan KDRT 
sebagai elemen untuk menumbuhkan modal sosial dalam keluarga, kedua 
undang-undang tersebut membutuhkan adanya modal sosial masyarakat 
untuk mencegah terjadinya KDRT; dan melindungi korban korban 
KDRT. 

Hukum merupakan bagian kebijakan publik yang dapat digunakan 
menumbuhkan modal sosial dalam masyarakat. Demikian halnya dengan 
UU Penghapusan" KDRT dibentuk untuk menumbuhkan keharmonisan, 
seperti disebutkan dalam Pasal 4, salah satu tujuan penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga adalah memelihara keutuhan rumah 
tangga yang sejahtera yang harmonis. Keutuhan dan keharmonisan ini 
pada akhimya dapat meningkatkan modal sosial dalam keluarga. Namun 
dalam kaitannya dengan pemberlakuan undang-undang ini ada ketidak
sesuaian antara nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut dengan 
norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 
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Habitus yang ada dalam masyarakat mentolelir dominasi laki-laki atas 
perempuan dan anak. Dominasi inipun tidak lepas dari habitus yang ada 
dalam keluarga itu, di mana dimensi pertama, melukiskan disposisi kelas, 
dalam hal ini adalah kelas berdasarkan seksual-- bagaimana disposisi 
seorang isteri dan bagaimana pula disposisi suami-yang selanjutnya 
menentukan arab orientasi sosial, selera, cara berpikir dan etos masing
masing. Kedua, disposisi itu berlaku sebagai prinsip tindakan (tanpa 
disadari) dan terefleksi dalam tindak suami-isteri tersebut. Proses ini 
dialami oleh sebagian besar warga masyarakat yang pada akhir tanpa 
disadari menjadi norma hidup mereka. Tetapi ketika dominasi tersebut 
menjurus pada penindasan atau kekerasan oleh satu pihak terhadap 
pasangannya, maka timbulah masalah. UU Penghapusan KDRT memberi 
hak kepada korban untuk mengadukan pelaku kekerasan kepada pihak 
yang berwajib. 

Tindakan korban yang mengadukan pasangannya yang melakukan 
kekerasan atau penindasan kepada pihak berwajib, bukanlah hal lazim 
dalam norma masyarakat. Pengaduan ini akan dipandang sebagai 
membuka aib keluarga, sehingga pihak pengadu akan dipersalahkan oleh 
pasangan atau keluarganya. Akibatnya, pengaduan ini kadang tidak 
menghasilkan keharmonisan dan keutuhan keluarga seperti yang hendak 
dicapai oleh UU Penghapusan KDRT, tetapi justru sebaliknya dan pada 
akhimya modal sosial dalam keluarga pun sulit untuk dikembangkan. 

Selanjutnya, mengapa UU Penghapusan KDRT membutuhkan modal 
sosial masyarakat? 
Seperti disebutkan dalam Pasal 15 undang-undang tersebut, bahwa setiap 
orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib 
melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : 

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; 
b. memberi perlindungan bagi korban; 
c. memberi pertolongan darurat; dan 
d. membantu proses pengajuan pennohonan penetapan 

perlindungan. 
Kewajiban itu memang diberlakukan bagi setiap anggota masyarakat 
tanpa membatasi apakah kenai atau tidak dengan korban. Tetapi 
'logikanya, orang-orang yang mengetahui ataupun melihat adalah orang
orang yang berada di sekitar korban, mereka adalah saudara atau 
tetangganya. Paparan di bawah ini menggambarkan bagaimana kelompok 
sebagai sumber modal sosial menanggapi dan bersikap terhadap kasus 
KDRT yang dialami oleh temannya. 
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Berdasarkan pengalaman penulis melakukan sosialisasi pada 3 kelompok 
perempuan yang berbeda ( organisasi simpan pin jam yang telah terbentuk 
lebih dari 7 tahun, satu di kota Surakarta dan dua di wilayah Kabupaten 
Karanganyar). Ada masalah yang menarik untuk dicatat berkaitan 
dtmgan pemahaman tentang kekerasan sebagai kejahatan dan 
pemahaman tentang KDRT sebagai urusan masyarakat, sehingga 
masyarakat harus turut serta mencegahnya. 

Pada umumnya peserta sosialisasi mengetahui apa itu kekerasan dalam 
rumahtangga, karena mereka dapat menceritakan atau memberikan 
contoh kekerasan yang sering terjadi dalam relasi suami-isteri, terutama 
kekerasan fisik. Jenis-jenis kekerasan itu dapat dicontohkan oleh peserta 
sosialisasi yang ada di kota maupun di pinggiran kota Surakarta. N amun 
ketika dijelaskan bahwa kekerasan itu merupakan kejahatan yang harus 
dicegah dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana, mereka tidak 
menyetujui pendapat itu .. 

Ketidak-setujuan mereka atas pernyataan "KDRT sebagai kejahatan dan 
melanggar HAM" dapat diketahui dari komentar-komentar mereka yang 
diartikulasikan dengan kalimat yang berbeda, tetapi maksudnya sama 
misalnya: 
"nalare piye, bojo kok dilaporke polisi ? ! " (logikanya bagaimana, suami 
kok dilaporkan· ke kantor polisi?) 
"Iku pada wae mbukak wadhine dewe!" (ltu sama dengan membuka 
rahasia rumahtangga dan aib) 
"Waah malahgolek mala!" ( Waah samajuga mencari masalah). 
"tangeh Jamun to, tanggane gelem dicampuri urusane (tidak mungkin, 
tetangga mau dicampurtangan-i urusanannya); 
"iku lak urusane pribadi dewe-dewe, awake dewe ora usah melu
melu "(itu kan urusan pribadi masing-masing, kita harus tabu batasnya). 
Pemyataan-pemyataan tersebut maknanya sama yaitu tidak setuju jika 
orang boleh campur tangan urusan rumahtangga orang lain . 

. 
Ucapan-ucapan 'yang menyiratkan ketidak setujuan bahwa,'KDRT 
sebagai kejahatan" dan "KDRT sebagai urusan masyarakat" 
merefleksikan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam 
komunitas di mana orang itu hidup. Hal ini merupakan tantangan untuk 
membebani masyarakat turut serta mencegah KDRT, padahal Pasal 15 
UU Penghapusan KDRT memberikan kewajiban pada masyarakat untuk 
mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan; 
memberikan pertolongan darurat dan mambantu proses pengajuan 
penetapan permohonan perlindungan. 
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Apabila masyarakat dapat berperan ikut mengontrol terjadinya KDRT, 
hal tnl akan efektif untuk menghapus KDRT yang terjadi 
dilingkungannya. Tulisan Jakobs tentang kepedulian masyarakat yang 
terjadi di Manhattan, yang dikutip oleh Fukuyama mungkin dapat 
dijadikan contoh, bagaimana masyarakat bersama mencegah kekerasan . 

... ketika seorang lelaki menanarik-narik tangan seorang anak 
perempuan di tepi jalan sementara sianak meronta-ronta. Saya 
menyaksikan dari jendela rumah kami di lantai dua, sambil 
menimbang-nimbang bagaimana caranya turun tangan jika 
memang diperlukan, saya lihat situasinya tidaklah gawat. Dari 
kedai daging dirumah petak muncul seorang perempuan yang, 
bersama suaminya mengelola kedai itu; ia berdiri dalam jarak 
pendengaran lelaki itu, kedua tangannya dilipat dan wajahnya 
memancar tekad bulat. Joe Cornacchia, yang berjualan makanan 
bersama menantunya, pada saat itu pula muncul dan berdiri tegap 
di sisi lainnya. Sejumlah kepala bermunculan dari jendela-jendela 
rumah petak di lantai atas, salah satu diantaranya cepat-cepat 
menghilang dari penglihatan dan tidak lama kemudian muncul 
lagi di ambang pintu di belakang lelaki itu. Dua orang lelaki dari 
kedai minum di sebelah kedai daging itu muncul di mabang pintu 
dan menunggu. Di jalan tempat saya tinggal, saya lihat pandai 
kunci, penjual buah-buahan, dan pemilik binatu, semua keluar 
dari kedai masing-masing, dan kejadian itu disaksikan orang dari 
sejumlah jendela lainnya. Lelaki ini tidak menyadari, tetapi ia 
terkepung. Tak seorangpun akan membiarkan anak gadis kecil 
diseret begitu saja, bahkan sekiranya tak ada yang16

• 

Peristiwa di atas menggambarkan kepedulian bersama terhadap 
ketertiban dan norma-norma komunitas sudah cukup untuk menekan 
tingkat kejahatan. Ini artinya juga akan mengurangi biaya yang harus 
dikeluarkan untuk keamanan. John Lauh dan Robert Sampson 
menekankan bahwa norma sosial yang dipelihara secara informal oleh 
komunitas di luar keluarga sebagai sumber ketertiban sosial17 

• Ini berarti 
ada pemahaman yang sama dalam masyarakat terhadap kenakalan 
remaja, masalahnya siapa yang berhak suatu petbuatan itu merugikan 
sehingga modal sosial yang ada dalam masyarakat harus mencegahnya ? 
I 

Mengapa sikap masyarakat mencegah berlangsungnya kekerasan 
terhadap anak di atas tidak terjadi pada anggota kelompok permpuan 

16 Putnam Sampson dan Raudenbush (dalam Productivity Commission, 2003) serta 
Fukuyama (2005), mengakui bahwa modal social dapat menekan angka kejahatan dan 
kekerasan. 
17 Fukuyama op.cit hal 36. 
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(simpan pinjam) untuk mencegah terjadinya KDRT yang ada di 
lingkungannya? Apakah tidak ada pemahaman yang sama antara 
masyarakat dengan undang-undang tentang KDRT ? Masyarakat 
memahami adanya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tetapi 
mereka belum dapat memahami bahwa KDRT sebagai kejahatan dan 
Urusan publik. 

Ada kesenjangan antara tata nlai yang hidup dalam masyarakat dengan 
harapan UU Penghapusan KDRT agar warga masyarakat turut mencegah 
KDRT. Tata nilai yang hidup dalam masyarakat menyatakan relasi suami 
isteri bersifat tertutup ( ekslusif), sehingga tidak dapat dijamah oleh pihak 
lain, sedangkan bekerjanya modal sosial menuntut hubungan yang 
inklusif, relasi antar individu dalam kelompok sebagai produsen bersifat 
terbuka dan setara. 

Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila organisasi perempuan 
sepopuler PKK. (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) yang diakui 
sebagai sumber modal sosial -- dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan modal ekonomi dan penyaluran informasi seperti hak-hak 
perempuan-- tidak mampu atau masih enggan turut campur tangan untuk 
mencegah KDRT yang dialami oleh anggotanya, padahal organisasi ini 
sering dimanfaatkan untuk mensosialisasikan penghapusan KDRT. 
Seharusnya PKK. dapat menjadi bonding18 modal sosial bagi keluarga 
anggotanya untuk memperoleh modal sosial dalam bentuk perlindungan 
dari tindakan KDRT, tetapi pada kenyataannya PKK. lebih dimaknai 
sebagai perkumpulan ibu-ibu atau isteri-isteri saja. 

Penutup 

Kekerasan dalam keluarga dapat mengikis modal sosial dan disebabkan 
karena miskinnya modal sosial dalam keluarga yang bersangkutan. 
Kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat menumbuh modal sosial 
untuk mencegah kekerasan dalam keluarga temyata belum berhasil 
karena adanya perbedaan nilai yang terkandung dalam kebijakan dengan 
norma informal yang dipatuhi masyarakat. Demikian juga modal sosial 
yang terbentuk untuk tujuan peningkatan kesejahteraan (seperti PKK.) 
pun tidak serta merta dapat digunakan untuk mencegah kekerasan yang 
dialami anggotanya. Apakah ini berarti modal sosial harus dibentuk 
berbeda-beda sesuai dengan tujuan jaringan sebagai sumbemya? 

18 Bonding modal sosial mengacu pada hubungan antara kelompok-kelompok homogen, 
dan memperkuat ikatan sosial dalam kelompok itu. Bonding modal sosial berguna 
untuk menunjang resiprositas dan memobilisasi solidaritas. 
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