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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan semakin 

berkembang dengan berbagai macam bentuknya termasuk masalah 

pelecehan seksual Catcalling. Istilah Catcalling bagi sebagian orang 

mungkin masih asing untuk didengar padahal pada kenyataannya kejahatan 

ini marak terjadi disekitaran kita. catcalling merupakan tindakan yang 

biasanya terjadi diruang publik dimana seorang laki-laki melakukan 

komentar terhadap tubuh atau berusaha menggoda wanita yang berjalan 

melewatinya (Harassment, 2015). Menurut  Oxford Dictionary, Catcalling 

didefinisikan sebagai siulan, panggilan dan komentar yang bersifat seksual 

dari seorang laki-laki kepada perempuan yang lewat dihadapannya 

(Glitzmedia, 2018). Yang mana pelaku bersikap seperti menggoda 

menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat ataupun mengungkapkan 

gurauan bernada porno, bersiul dan bermain mata hingga mengajak 

melakukan hubungan seks dengan iming-iming bayaran mahal yang 

membuat korban merasa malu, tersinggung, marah, tidak percaya diri dan 

membenci hal tersebut. 

Seperti kasus yang terjadi di Indonesia, dikutip dari laman detik.com 

yang mana dialami oleh Putri Indonesia yang menjadi juara Miss 

Internasional 2017 Kevin Liliana, ia mengalami kasus pelecehan Catcalling 

dimana ia menceritakan bahwa ketika ia sedang menunggu taksi di depan 

sebuah 
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apartemen tempat ia tinggal lalu ada sebuah mobil yang tiba tiba menghidup

kan suara klason padanya, merasa tidak berbuat sesuatu yang salah ia 

menoleh ke arah mobil yang mana ada seorang laki-laki menoleh dari dalam 

mobil tersebut sambil mengedipkan mata dan memajukan bibirnya seolah 

ingin mencium. Catcallling seperti yang dialami putri indonesia kevin 

liliana juga sering dialami oleh perempuan-perempuan lainnya. 

Meski tindakan Catcalling tidak melakukan pelecehan secara fisik 

namun pelaku tersebut membuat korban merasa terganggu dan tidak 

nyaman, kebanyakan diantaranya yang menjadi korban ialah kaum 

perempuan berusia remaja hingga dewasa. Kaum laki-laki mungkin 

menganggap bahwa panggilan-panggilan itu hanya sebuah keisengan saja 

apalagi mereka melakukannya secara spontan sambil tertawa padahal 

mereka tidak mengenal perempuan tersebut.  

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh You Gov, jakarta 

merupakan salah satu dari 5 kota dengan tingkat kekerasan seksual verbal 

yang paling tinggi. Meski begitu, hanya 268 pelaporan kasus pelecehan di 

jalan yang masuk ke Komnas perempuan.Angka ini tentu mengejutkan 

mengingat komunitas Hollaback yang memerangi pelecehan seksual di 

Jakarta saja justru mendapatkan lebih dari 200 laporan pelecehan dalam satu 

tahun (Romlah, 2018). Thomson Reuters Foundation (2014) di Indonesia, 

kasus catcalling hampir setiap saat dirasakan oleh para pengguna tempat 

umum seperti transportasi publik, jalan raya, lingkungan kampus ataupun 

lingkungan kerja. Terutama untuk trasportasi umum, pada tahun 2014 

Jakarta ditempatkan sebagai urutan ke 5 yang memiliki trasportasi umum 
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paling berbahaya dari 15 kota besar di dunia. Upaya untuk mengurangi 

tindakan tersebut atau menghukum  catcalling masih dikatakan minim, 

menginggat belum adanya hukum atau aturan yang spesifik untuk menjadi 

dasar dari tindakan ini.  

Hukum yang mengatur tindakan pelecehan seksual secara verbal ini 

diperlukan, menginggat akan banyak dampak dari  catcalling bagi wanita 

diantaranya adalah korban terus meningkat, kesehatan mental terganggu dan 

rasa takut terhadap lingkungan sosial. Tindakan  catcalling yang menjadi 

masalah sosial dunia saat ini, hal yang mengkhawatirkan adalah masyarakat 

menganggap bahwa ini menjadi kebiasaan sosial. Apabila sudah menjadi 

kebiasaan sosial, wanita yang menjadi korban tidak berani bicara dan pelaku 

akan menganggap ini menjadi hal yang biasa sehingga akan ada 

ketimpangan gender di lingkungan sosial (Tanata, 2018). Hal ini tentu 

membuat wanita merasa tidak nyaman dengan lingkungannya karena harus 

diperhatikan oleh orang asing yang tidak dikenal sebelumnya. Rasa tidak 

nyaman ini kemudian membuat wanita cenderung menjauhi tempat-tempat 

tertentu ataupun bepergian sendiri jika malam hari (Hickman dan 

Muehlenhard, 1997). 

Annisa Rahmi (2020) Sudah banyak media massa baik media sosial 

maupun media cetak memberitakan bahayanya kasus pelecehan seksual 

terhadap perempuan, yang mana banyaknya pemberitan tentang pelecehan 

seksual, banyak yang membagikan berbagai macam contoh kasus pelecehan 

seksual terutama catcalling yang sering dialami perempuan dengan berbagai 

jenis perlakuan, namun tetap saja banyak pula masyarakat kita yang masih 
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tidak sepenuhnya mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya mereka 

bisa saja menjadi korban bahkan telah menjadi korban pelecehan seksual. 

Sebagian diantaranya menganggap bahwa kasus pelecehan seksual ini 

sebagai aib pribadi sehingga tidak perlu diekspose karena akan membuatnya 

merasa malu.  

Dalam beberapa kasus banyak korban pelecehan seksual memilih 

diam diperlakukan tidak sopan oleh lelaki yang ditemui baik dijalan, 

kampus maupun tempat umum lainnya. Tidak sedikit pula masyarakat yang 

resah akan kasus pelecehan seksual ini terutama bagi orang tua yang kuatir 

terhadap anak perempuannya, namun ada yang mengatakan bahwa justru 

korbanlah yang memberikan peluang terhadap pelaku untuk melakukan 

pelecehan seksual, misalnya seperti gaya berpakaian korban yang terlalu 

terbuka atau perilaku-perilaku yang menunjukkan dirinya ingin digoda 

sehingga memberikan ruang kepada pelaku untuk melakukan pelecehan 

seksual tersebut. Padahal, kenyataan yang terjadi dilapangan malah 

sebaliknya, kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual 

Catcalling menggunakan busana tertutup dan sopan, bahkan perempuan 

yang menggunakan hijab menutupi dada juga pernah mengalami Catcalling.  

Tindakan Catcalling terjadi hampir diseluruh negara dan menjadi 

suatu permasalahan sosial yang serius karena berdampak besar pada 

kehidupan sosial manusia. Beberapa negara membentuk aturan untuk 

memberantas Catcalling dengan menjadikannya bentuk tindak pidana, 

seperti Belgia, Portugal, Argentina, Kanada, New Zealand dan Amerika 

Serikat (King, 2016).  
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Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka 

permasalahan terkait Catcalling ini akan semakin marak terjadi. Oleh 

karena itu perlu di kaji bagaimana kebijakan hukum dalam penangulangan 

perbuatan pelecehan seksual Catcalling ini yang di kategorikan sebagai 

perbuatan pidana. Jika di lihat dari perpektif hukum pidana. Bahwa 

pelecehan seksual verbal  ada pengabungan terhadap aturan yang mengatur 

perbuatan tersebut, seperti yang diatur pada pasal 281 ayat (2) pasal 315 

kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 8 pasal 9, pasal 34, pasal 35 

UU No 44 tahun 2005 tentang pornografi yang digunanakan sebagai 

penyelesaian perbuatan Catcalling terhadap perempuan di Indonesia (Ida 

Ayu, 2020). 

Saat ini perlindungan terhadap korban tindak pidana catcaling di atur 

pada Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan 

korban. Korban tindak pidana Catcalling sesuai dengan UU No 31 tahun 

2014 secara garis besar berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam 

bidang keamanan, serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang 

akan diberikan kepada korban, dibebaskan dari segala tekanan untuk 

memberikan keterangan terlindungan dari segala jenis pertanyan yang 

bersifat menjerat, diberikan mengenai perkembangan informasi mengenai 

kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan 

pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, 

memperoleh identitas baru, di berikan  kediaman baru, medapat jaminan 

pengantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasehat hukum 
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dan juga pendapatkan biaya bantuan untuk mengokong kehidupan 

sementara ( Tauratiya, 2020). 

Di lingkungan kampus, tidak sedikit mahasiswi yang merasakan hal 

serupa yang mana beberapa diantara mahasiswa pernah mengalami dan 

melakukan tindakan Catcalling. Mahasiswa adalah orang yang sedang 

belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa diar  tikan sebagai individu yang 

sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi negeri maupun swasta 

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi (Depdiknas, 

2008). Mahasiswa adalah orang yang mempunyai kedudukan yang istimewa 

dalam masyarakat terutama perannya. 

Sebagai agen perubahan, mahasiswa identik dengan kekritisan dalam 

berfikir dan setiap melakukan suatu tindakan. Bukan hanya sekedar bidang 

akademik yang diunggulkan oleh mahasiswa, akan tetapi harus tertanam 

dalam diri mahasiswa etika dalam bersikap terhadap orang-orang yang ia 

kenali ataupun masyarakat umum yang tidak dikenali (Al-Adawiyah & 

Syamsudin, 2008). Dengan kata lain mahasiswalah yang seharusnya 

memberikan contoh yang baik dengan mencegah terjadinya kasus pelecehan 

seksual jenis apapun terutama Catcalling.  

Di kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari  terdapat beberapa 

mahasiswi yang pernah mengalami pelecehan semacam ini namun tidak 

menyadari bahwa ia telah menjadi korban dikarenakan kurangnya 

pengetahuan tentang apa itu pelecehan seksual Catcalling. Seperti yang 

pernah dialami oleh salah satu mahasiswa KPI ketika ia hendak kekampus 

melewati para pemuda  ketika sedang berjalan ia mengalami Catcalling 
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berupa panggilan dan siulan “suit-suit, adek csantikmau ke mana abang 

antar dong ” yang mana pelaku ialah pemuda dan sebagian pria berumur, 

namun korban tetap berjalan tanpa menghiraukan mereka. Kejadian serupa 

juga terjadi dilingkungan kampus di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Kendari ketika seorang mahasiswi berada di 

dalam ruangan bersama dengan teman kelasnya dan tiba-tiba ada teman 

laki-laki menggodanya dan ia mengatakan bahwa “tubuhmu sangat 

menggoda” yang mana pelakunya merupakan mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari. 

Bahkan tidak hanya di lingkungan kampus, beberapa mahasiswi lain juga 

pernah mengalaminya diluar kampus. Dari kasus tersebut dapat dilihat, 

sejauh korban memilih diam maka pelaku menganggap hal tersebut adalah 

biasa, sebagai sikap ramah tamah dalam berinteraksi tanpa menyadari 

bahasa yang dilontarkan secara tidak langsung merupakan pelecehan. Bagi 

sebagian orang yang menyadari kebanyakan memilih diam setelah 

merasakan ada hal yang aneh terjadi karena berbagai faktor seperti takut 

terjadi kesalahpahaman, sehingga butuh sedikit pengetahuan dan kepedulian 

terhadap bahayanya permasalahan yang dianggap biasa ini.  

Meskipun belum ada solusi dalam mengatasi kasus tersebut karena 

tidak adanya bukti kuat yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat 

suatu kebijakan dan menghukum tersangka sehingga perlunya kewaspadaan 

dan perlindungan diri untuk menghindari terjadinya tindakan pelecehan. 

Selain itu perlu pemahaman terhadap masalah yang terjadi agar siapapun 

yang sedang merasa terancam bisa waspada dan menjaga diri. 
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Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan 

ada beberapa permasalahan dimana masih banyak diantaran mahasiswa 

yang mengeluh namun memilih acuh ketika mengalami Catcalling 

dikarenakan tidak tahu bagaimana reaksi yang harus dilakukan ketika 

mengalami hal tersebut. Peneliti juga tertarik melakukan penelitian di 

kampus Institut Agama Islam Negeri pada mahasiswa Komunikasi dan 

Penyiaran Islam karena mahasiswa KPI memiliki hubungan sosial secara 

luas yang merupakan sub bagian dari masyarakat yang lulusannya 

diharapkan akan menangani masalah sosial dan melayani masyarakat, 

dengan demikian pilihan mahasiswa KPI melihat bagaimana persepsi 

mahasiswa terhadap pelecehan seksual yang kemungkinan hal tersebut 

masih banyak terjadi di lingkungan kampus.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Terhadap Kasus Catcaling 

FUAD IAIN Kendari”. 

1.2  Fokus penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian untuk melihat 

persepsi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran islam  terhadap kasus 

Catcalling FUAD IAIN Kendari . 
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1.3  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Terhadap Kasus Catcalling  FUAD IAIN Kendari? 

2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kasus 

Catcalling terhadap mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

TerhadapKasus Catcalling FUAD IAIN Kendari. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus 

Catcalling terhadap mahasiswa Komunikasi dan  Penyiaran Islam. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Secara  teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi terutama bagi Mahasiswa 

Program Studi  Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam 

(IAIN) Kendari dalam mengembangkan penelitian skripsi yang 

berhubungan dengan kasus pelecehan seksual verbal (Catcalling). 

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama para 

penegak hukum agar dapat menindaklanjuti kasus pelecehan yang terjadi 

dan sebagai bahan informasi sehingga masyarakat dapat berperan serta 

dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya (Catcalling) terhadap 

perempuan.  
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1.6  Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini dan mengetahui 

arah serta tujuan pembahasan penelitian ini maka akan di paparkan definisi 

istilah sebagai berikut: 

1. Persepsi mahasiswa adalah tindakan menyusun, mengenali dan 

menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman 

tentang lingkungan. Persepsi mahasiswa yang di manksud disini adalah 

cara mahasiswa menerima, menilai dan melaporkan Catcalling dari orang 

lain , mahasiswa yang dimaksud di sini adalah mahasiswa KPI yang 

perna mengalami catcalling. 

2. Catcalling adalah pelecehan seksual non verbal pelaku melakukan  

catcalling terhadap korban dengan cara mengunakan nada suara yang 

mengoda melontarkan komentar seksual yang di lakukan di tempat 

umum. seperti mengucapkan salam, siulan, hai cewe cantik mau kemana,  

suara kecupan dan gestur main mata dengan tujuan untuk  mendominasi 

dan membuat korban merasa tidak nyaman.  

 


