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Maskulinitas Thadisional
Dorong Terjadinya KDRT

KHKffi ffi &$Aru HU F{&M TAEXGGA

MALANG, KOMPAS - Pria
yang terjerat konstruksi sosial
masyarakat patriarki tentang
maskulinitas tradisional adaka-
lanya sering melukai diri sendiri,
seperti bunuh diri atau melukai
perempuan pasangannya sebagai
obyek maskulinitas tersebut. Hal
itu karena pria dalam konstruksi
sosial tersebut kerap tidak kuat
menanggung rasa malu atas ke-
gagalannya menanggung beban
sosial yang dirasakan lebih be-
rat.

"Dalam konstrul<si masyarakat "

patriarki, pria punya beban sosial
yang lebih berat karena adanya
anggapan pria harus tampil kuat,
jantan, mengontrol, mampu se-
cara ekonomi, dan bentuk-ben-
tuk maskulinitas tradisional lain-
nya. Itulah yang adakalanya
memberikan tekanan batin cu-
kup kuat bagi pria untuk me-
nyiksa diri sendiri atau rnela-
kukan kekerasan terhadap pe-
rempuan. Tak heran kasus-kasus
kekerasan dalam rurnah tangga
(KDRT) terus terjadi," tutur Nike
Kusumawanti, sosiolog dari Uni-
versitas Brawijaya, Malang Jawa
Timur, Senin (11ru6).

Menurut dia, kasus KDRT me.-
nandakan adanya dominasi salah
satu pihak dalam rumah tangga
sehingga pria (suami) dan pe-
rempuan (istri) merupakan sosok
dominan atau pihak yang men-

coba mendominasi pihak lain. i

Oleh sebab iLu, lanjut Nike, 
]

untuk mencegah kasus KDRI
idealnya ada lreseimbangan pe-
ran pria dan perempuan. "De-
ngan demikian, kekerasan dan
beban konstruksi sosial bisa di-
tanggung bersama- Jika beban
tersebrit sudah ditanggung ber-
sam4 kasus-kasus kekerasan bisa
diminimalisasi," katanya

Suamianiaya istri
Sementara itu, akibat cemburu

dan dinilai tak mampu mem-
biayai ekonomi keluarga, AjarSu-
ciantoko (a6), ayah tiga analE
sopir di sebuah perusahaan, Se-
nin sore, menyiram istri, Rosida
Anggraini (37), dengar bensin
dan membakarnya- Rosida akhir-
qya tbwas di Rumah Sakii Saiflil
Anwar, Malang. Selain Rosid4
Endang Srimulat (60), ibu
korban yang mencoba memati-
kan api dengan memelulmya, dan
Arum (10), keponakan korban,
juga ikut terluka.

Kepala Kepolisian Se}tor Paki-
saji Malalg Ajun Komisaris Ni
Nyoman Sri Efliandani menga-
takan, sesuai pengakuan Ajar, is-
trinya sudah satu bulan tak pu-
lang ke rumah. Diduga istrinya
pergi dengan pria lain. Saat diajak
pulang Rosida menolak dengan
alasan Ajar tak mampu meng-
hidupinya. Ajar pun kalap. @IA)


