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PROFIL KEPRIBADIAN PRIA PEDOFILIA MELALUI TES 
RŐRSCHACH

Endah Dwi Retno dan Sarlito Wirawan Sarwono
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Abstrak

Pendahuluan
Saat ini, kasus-kasus kekerasan 

seksual yang menimpa anak-anak 
di bawah umur menempati urutan 
kedua setelah kekerasan psikologis. 
Mulyadi (dalam Pos Kota,14 April 
2007) menyatakan 1024 kasus 
kekerasan yang dilaporkan ke Komnas 
Perlindungan Anak sepanjang tahun 
2006, terdiri dari 600 lebih kekerasan 
seksual, 28% adalah sodomi.  Lalu pada 
Januari sampai Maret 2007, Komnas 
Perlindungan Anak sudah menangani 
363 kasus kekerasan terhadap anak, 
78 kasus diantaranya adalah sodomi. 

Kekerasan Seksual pada Anak
Menurut Mulyadi (2006), kekerasan 

seksual meliputi mencolek, meraba, 
menyentuh hingga melontarkan kata-
kata berorientasi seksual pada anak-
anak. Ini diperparah dengan tindakan 
pencabulan, pemerkosaan, sodomi, 
dan sejenisnya. Salah satu bentuk 
kekerasan seksual pada anak adalah 
pedofi lia, yaitu ketertarikan seksual 
dengan stimulus yang tidak biasa 
yaitu pada anak-anak (Nevid, Rathus, 
& Rathus, 1995). Nevid, Rathus, dan 
Rathus (1993) mengatakan pedofi lia 
adalah penyakit yang termasuk 
dalam kategori Sadomasokisme, 
yaitu suatu kecenderungan terhadap 
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Melihat semakin seringnya terjadi kekerasan seksual pada anak-anak, 
penulis melakukan penelitian terhadap pelaku pedofi lia untuk melihat profi l 
kepribadiannya melalui tes Rőrschach untuk mengungkap aspek kepribadian 
dari pedofi l, yaitu aspek kognitif, afektif, dan fungsi ego. Berdasarkan hasil 
observasi, Y dan YG terlihat gelisah, cemas dan merasa tidak aman serta 
menyembunyikan sesuatu. Sementara berdasarkan wawancara kedua 
subyek penelitian ini memiliki kesamaan yaitu: keduanya dapat diklasifi kasikan 
sebagai preferential child molester, mempunyai pengalaman dilecehkan 
secara seksual saat masih anak-anak, mengalami kesulitan dalam mengontrol 
impuls seksual, mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal, memiliki 
pribadi yang kurang matang, merupakan individu yang introvert, mengalami 
kecemasan, dan memiliki kecenderungan depresi. Namun, untuk klasifi kasi 
jenis pedofi lia, Y termasuk pedofi lia regresi, sedangkan YG adalah pedofi lia 
fi ksasi. Temuan pada penelitian ini mengindikasikan adanya permasalahan 
berupa kecenderungan menjadi homoseksual atau biseksual pada subyek 
YG.
Kata Kunci: Rorschach, Pedofi l, fi ksasi, kekarasan anak, kepribadian
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aktivitas seksual yang meliputi 
pengikatan atau menimbulkan rasa 
sakit atau penghinaan. Pedofi lia dapat 
diklasifi kasikan ke dalam beberapa tipe, 
antara lain  pedofi lia yang menetap,  
pedofi lia yang sifatnya regresi, pedofi lia 
seks lawan jenis, pedofi lia sesama jenis, 
dan pedofi lia wanita. Sebagian pedofi l 
menderita karena adanya dorongan 
pemenuhan kebutuhan berhubungan 
seksual dengan anak dibawah umur. 
Jika dorongan tidak dipenuhi maka akan 
menyebabkan distress atau masalah 
interpersonal, dan jika dipenuhi akan 
membahayakan orang lain dan dirinya 
sendiri karena melanggar hukum. 

Pedofi lia dapat diklasifi kasikan ke 
dalam 5 tipe (dalam www.gaul.com) 
,yaitu: (a) Pedofi lia yang fi ksasi. Orang 
dengan pedofi lia tipe ini menganggap 
dirinya terjebak pada lingkungan anak. 
Mereka jarang bergaul dengan sesama 
usianya dan memiliki hubungan yang 
lebih baik dengan anak. Mereka 
digambarkan sebagai lelaki dewasa 
yang tertarik pada anak laki-laki dan 
menjalin hubungan layaknya sesama 
anak laki-laki; (b) Pedofi lia yang sifatnya 
regresi. Individu dengan pedofi lia 
regresi tidak tertarik pada anak lelaki, 
dan biasanya bersifat heteroseks, 
serta lebih suka pada anak perempuan 
berumur 8 atau 9 tahun. Beberapa di 
antara mereka mengeluhkan adanya 
kecemasan maupun ketegangan 
dalam perkawinan mereka, dan hal ini 
yang menyebabkan timbulnya impuls 
pedofi lia. Mereka menganggap anak 
sebagai pengganti orang dewasa, 
menjalin hubungan seperti sesama 
dewasa, dan awalnya terjadi secara 
tiba-tiba; (c) Pedofi lia seks lawan jenis. 
Merupakan pedofi lia yang melibatkan 
anak perempuan dan didiagnosa 
sebagai pedofi lia regresi. Pedofi lia lawan 
jenis ini umumnya menjadi teman anak 

perempuan tersebut. Kemudian secara 
bertahap melibatkan anak tersebut 
dalam hubungan seksual, dan sifatnya 
tidak memaksa. Seringkali mereka 
mencumbu anak atau meminta anak 
mencumbunya; (d) Pedofi lia sesama 
jenis. Orang dengan pedofi lia jenis ini 
lebih suka berhubungan seks dengan 
anak laki-laki ataupun anak perempuan 
dibanding orang dewasa. Anak-anak 
tersebut berumur antara 10-12 tahun; 
(e) Pedofi lia wanita. Menurut Mulyadi 
(dalam detik.com 2006), meskipun 
jarang dilaporkan, ada juga pedofi lia 
juga yang dilakukan oleh wanita, dan 
biasanya melibatkan anak berumur 12 
tahun atau lebih muda. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh adanya perasaan 
keibuan pada wanita, dan anak laki-
laki tidak menganggap hal ini sebagai 
sesuatu yang sifatnya negatif, karena 
itu insidennya kurang dilaporkan. 

Sementara itu dalam DSM-IV-TR  
pedofi lia dapat dispesifi kasikan dalam 
beberapa kelompok antara lain: (a) 
Sexually attracted to male, (b) Sexually 
attracted to female, (c) Sexually 
attracted to both, (d) Limited to incest, 
(e) Exclusive type, (f) Nonexclusive 
type.

Sementara dalam DSM-IV-TR (2000, 
p 572) kriteria pedofi lia adalah: (a) 
Berulang, intens, dan terjadi selama 
periode minimal 6 bulan, fantasi 
dorongan, perilaku yang menimbulkan 
gairah seksual yang berkaitan 
dengan melakukan kontak seksual 
dengan seorang anak yang belum 
puber; (b) Orang yang bersangkutan 
bertindak berdasarkan dorongan 
tersebut, atau dorongan dan fantasi 
tersebut menyebabkan orang yang 
bersangkutan mengalami distress atau 
masalah interpersonal; (c) Orang yang 
bersangkutan minimal berusia 16 tahun 
dan 5 tahun lebih tua dari anak yang 
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menjadi korbannya. 
Melihat beberapa kejadian keke-

rasan seksual dan dampaknya pada 
korban yang begitu besar, baik dalam 
hal kepribadian, psikososial dan 
psikoseksual, maka penulis ingin 
melakukan penelitian ini dengan tujuan 
untuk mendapatkan informasi tentang 
pelaku pedofi lia melalui wawancara dan 
tes Rőrschach. Seperti yang kita ketahui 
timbulnya gangguan tertentu dapat 
disebabkan oleh faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal ini tidak dapat 
tertangkap melalui wawancara. Oleh 
sebab itu, peneliti menggunakan tes 
Rőrschach untuk mengungkap aspek 
kepribadian yang lebih luas, yaitu aspek 
kognitif  atau intelektual,  aspek afektif 
atau emosional, dan aspek fungsi ego 
(Klopfer and Davidson, 1962). Adapun 
konsep dasar tes Rőrschach ini adalah 
adanya hubungan antara persepsi 
seseorang dengan kepribadiannya. 
Misalnya jika individu yang diberikan 
tes ini melihat sesuatu benda yang 
tidak pasti atau tidak tentu bentuknya, 
dalam hal ini bercak tinta, maka individu 
tersebut akan cenderung memberikan 
interpretasi berdasarkan apa yang ada 
dalam dirinya. 

Tes Rőrschach.
Menurut Klopfer (1962), aspek-aspek 

kepribadian yang diungkap dalam tes 
Rőrschach dapat dibagi dalam tiga 
aspek pokok, yaitu : (1) aspek kognitif, 
yang menggungkap status dan fungsi 
intelektual, pendekatan terhadap 
masalah, kemampuan observasi, 
pemikiran orisinil, produktivitas dan 
luasnya minat; (2) aspek emosional, 
yang menggugkap suasana emosi 
secara umum, perasaan terhadap diri 
sendiri, responsivitas terhadap orang 
lain, reaksi terhadap tekanan emosional 
dan kontrol terhadap dorongan-

dorongan emosional; (3) aspek fungsi 
ego, yang menggungkap kekuatan 
ego, daerah konfl ik dan mekanisme 
pertahanan diri.

Melalui penelitian ini penulis 
mengangkat masalah bagaimana 
profi l kepribadian pria pedofi lia melalui 
tes Rőrschach. Beberapa pertanyaan 
penelitian yang akan diajukan adalah 
sebagai berikut : (1) Bagaimana 
dinamika kepribadian pedofi lia dilihat 
dari aspek kognitif; (2) Bagaimana 
dinamika kepribadian pedofi lia dilihat 
dari aspek emosi; (3) Bagaimana 
dinamika kepribadian pedofi lia dilihat 
dari aspek fungsi ego.

Metode
Partisipan

Partisipan penelitian ini berjumlah 2 
orang pedofi l dengan jenis kelamin laki-
laki. Domisili kedua partisipan bertempat 
tinggal di Jakarta dengan asal etnis 
Sunda dan Betawi.
Pengukuran

Penenilitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang bertujuan 
untuk memahami bagaimana gambaran 
kepribadian orang mengalami gangguan 
pedofi lia dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 

Peneliti menggunakan teknik wa-
wancara dengan pedoman umum, 
di mana pewawancara dilengkapi 
dengan pedoman berupa pertanyaan-
pertanyaan yang harus diberikan tanpa 
perlu mengikuti urutan pertanyaan. 
Selain itu, pertanyaan yang digunakan 
bisa saja tidak sama pada setiap individu. 
Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
berupa open-ended questions, yaitu 
pertanyaan yang umumnya terfokus 
pada satu topik dan memberikan 
kebebasan bagi respondennya untuk 
menentukan jenis informasi dan 
seberapa banyak informasi tersebut 
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akan diberikan. Open-ended questions 
ini juga berguna untuk memotivasi dan 
mendorong subyek untuk berkomunikasi 
(Stewart & Cash, 2000). 

Administrasi, skoring dan interpretasi 
Rőrschach dilakukan oleh Psikolog. 
Sebelum psikolog melakukan ad-
ministrasi Rőrschach, peneliti juga 
menyampaikan kepada psikolog 
mengenai tujuan dari penelitian dan 
pengambilan data menggunakan tes 
Rőrschach. 

Hasil
Subyek Y
Menurut DSM, pedofi lia Y dapat 

dispesifi kasikan dalam sexually 
attracted to female karena korban Y 
adalah anak perempuan di bawah umur. 
Gangguan pada Y memiliki ciri yang lain, 
yaitu terjadi selama periode minimal 6 
bulan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan 
keluhan yang disampaikan oleh Y pada 
peneliti, bahwa Y merasa mengalami 
ketertarikan pada anak di bawah umur 
sejak duduk di bangku SMA.  Y juga 
mengakui bahwa sejak SMA ia mulai 
merasa memiliki fantasi dan dorongan 
seksual terhadap anak di bawah umur. 
Walaupun perasaan tertarik pada anak 
di bawah umur sudah ada sejak Y SMA, 
tapi Y mulai merealisasikan perilaku 
yang menimbulkan gairah seksual yang 
berkaitan dengan melakukan kontak 
seksual terhadap seorang anak yang 
belum puber itu, saat Y merasa hubungan 
dengan istrinya tidak harmonis. Perilaku 
berfantasi dan melakukan masturbasi 
dengan mengkhayalkan anak di bawah 
umur adalah ciri yang diperlihatkan 
Y sebagai pedofi lia.  Y melakukan 
mastrubasi tersebut berdasarkan 
dorongan ketertarikan pada anak di 
bawah umur. Dorongan dan fantasi 
terhadap anak kecil, menyebabkan 
Y mengalami distress atau masalah 

interpersonal. Pada saat Y  melakukan 
pemerkosaan, Y berumur 46 tahun dan 
S sebagai korban berusia 10 tahun. Hal 
ini dapat dikategorikan sebagai orang 
dewasa dan anak di bawah umur. Dari 
uraian di atas dapat dikatakan bahwa 
semua kriteria pedofi lia pada DSM-IV-
TR sesuai dengan kondisi pada Y.

Y dapat diklasifi kasikan dalam pedofi lia 
yang sifatnya regresi, heteroseksual 
dan lebih suka pada anak perempuan 
berumur kurang lebih 9 tahun yang 
berbadan montok. Ketertarikan Y pada 
anak kecil disebabkan Y beranggapan 
anak kecil itu polos. Y juga mengalami 
kecemasan dan ketegangan dalam 
perkawinan karena hubungan yang 
tidak harmonis dengan istri, dan hal 
ini menyebabkan timbulnya impuls 
pedofi lia. Menurut Y perasaan tertarik 
dengan anak kecil ini makin tidak dapat 
terkendali, saat hubungannya dengan 
istri menjadi yang kurang harmonis. Y 
mulai menganggap anak kecil sebagai 
pengganti orang dewasa, dan menjalin 
hubungan layaknya sesama dewasa, 
dan hubungan ini menurut Y terjadi 
secara tiba-tiba. 

Y dapat dikategorikan sebagai 
Preferential Child Molester (lebih 
cenderung menjadi seorang pedofi lia) 
karena memiliki preferensi seksual 
yang pasti ditujukan untuk anak-anak, 
dan fantasi seksual yang dimiliki Y juga 
ditujukan pada anak-anak.

Dari ketiga pola perilaku preferential 
child molester, Y lebih tepat jika 
dikategorikan sebagai perayu 
(Seduction). Hal ini ditunjukkan karena 
Y melakukan pendekatan terlebih 
dahulu sebelum melakukan pencabulan 
pada S. Y lalu menjanjikan S untuk 
pergi bersama Y ke mall.  Y mengajak S 
untuk jalan-jalan ke mall.  Saat di mall Y 
merayu S dengan cara membelikannya 
coklat. Y lalu mengajak S untuk mampir 
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ke rumah teman Y dan menonton fi lm 
porno demi menurunkan inhibisi seksual 
korban. Y mengalami deviasi seksual 
atau gangguan psikoseksual, karena di 
saat Y melakukan pemerkosaan pada S, 
Y memperoleh kepuasan seksual, dan 
itu dinyatakan Y pada saat wawancara.  
Y juga merasa berbuat atau berfantasi 
tentang kegiatan seksual dengan anak 
kecil tersebut merupakan pilihannya atau 
cara yang eksklusif untuk memperoleh 
kepuasan seksual. 

Terdapat empat karakteristik mayor 
seorang pedofi lia yang juga dimiliki Y 
antara lain: (a) Pola perilaku jangka 
panjang dan persisten, hal ini dikuatkan 
dengan ciri antara lain: Y memiliki latar 
belakang pelecehan seksual yang 
dilakukan oleh 2 orang PSK ketika Y 
masih berusia 11 tahun.  Y memiliki 
kontak sosial terbatas pada masa 
remaja. Hal ini diakui Y berdasarkan 
wawancara, antara lain Y lebih sering 
bermain dengan anak-anak yang 
umurnya lebih muda, Y juga jarang 
bergaul. Y sering berpindah tempat 
tinggal dengan alasan pekerjaan; (b). 
Y menjadikan anak-anak sebagai objek 
preferensi seksual, hal ini diperkuat 
dengan kondisi lain yang mendukung 
yaitu; usia Y lebih dari 25 tahun pada 
saat Y melakukan pemerkosaan 
terhadap S. Y menikah dengan tetangga 
yang sudah lama dikenal Y dengan baik, 
dalam waktu yang cukup lama, dan Y 
akhirnya memiliki masalah dengan istri 
yang berhubungan dengan hubungan 
seksual. Minat Y yang berlebih pada 
anak-anak, Y memiliki teman-teman yang 
berusia muda dan Y juga menganggap 
anak-anak bersih, murni, tidak berdosa, 
impish dan sebagai objek; 

(c) Y juga mempunyai teknik yang 
baik dalam mendapatkan korban.  Hal 
ini ditunjukkan oleh Y dengan cara Y 
berhubungan baik dengan anak kecil 

yaitu teman anaknya sendiri, dan Y 
tahu cara mendengarkan anak.  Y 
mempunyai akses ke anak-anak dengan 
cara mendekati teman-teman anak Y, 
merayu dengan memberikan perhatian, 
kasih sayang, mengajak jalan-jalan 
dan memberikan hadiah; (d). Fantasi 
seksual Y yang difokuskan pada anak-
anak. Selama melakukan wawancara, 
Y mengakui kalau ia sering menjadikan 
anak-anak yang bertubuh montok 
sebagai fokus obyek fantasinya, hal 
ini juga tetap Y lakukan saat Y berada 
dalam LP.

Stressor pada Y adalah hubungan 
yang kurang harmonis dengan istri, 
teman-teman anaknya yang bertubuh 
montok, dan kebutuhan seksual yang 
tinggi yang tidak dapat diorganisir 
dengan baik. Y merasakan kalau 
stessor ini akhirnya membuat ia selalu 
berfantasi seksual tentang anak-anak 
dibawah umur. Y juga mengalami 
konfl ik terhadap keinginan berhubungan 
dengan anak kecil dan orang dewasa. 
Y memiliki perasaan bersalah serta 
takut akan karma yang akan menimpa 
anaknya sendiri. Y merasa keinginan 
berhubungan dengan anak kecil 
menimbulkan frustrasi karena walaupun 
Y sudah berada di dalam penjara, 
melakukan ibadah dan berdoa, tapi 
fantasi terhadap anak di bawah umur 
masih dilakukannya di dalam penjara. 

 Penyesuaian diri yang dilakukan oleh 
Y adalah dengan cara melakukan fantasi 
seksual yaitu dengan menghayalkan 
anak di bawah umur, dekat dengan 
anak di bawah umur dan berperilaku 
menyenangkan pada anak kecil.

Subyek YG
Menurut DSM-IV-TR, YG dapat 

diklasifi kasikan sebagai pedofi lia 
Sexually attracted to female karena  
korbannya adalah anak perempuan 
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di bawah umur. YG juga menganggap 
dirinya adalah individu yang sebaya 
dengan anak kecil. Pada awalnya YG 
berhubungan dengan anak tersebut 
hanya sebagai teman, kemudian secara 
bertahap melibatkan anak tersebut 
dalam hubungan seksual dan sifatnya 
tidak memaksa. 

YG juga memenuhi beberapa kriteria 
pedofi lia dalam DSM-IV-TR antara 
lain intens, dan terjadi selama periode 
minimal 6 bulan. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya dorongan fantasi yang 
masih dirasakan walaupun sudah dijatuhi 
hukuman penjara karena melakukan 
pencabulan pada anak di bawah umur. 
YG juga merealisasikan dorongan 
fantasi seksualnya dengan cara 
melakukan masturbasi di dalam penjara 
kurang lebih 2 kali dalam seminggu. YG 
mengakui bahwa dorongan tersebut 
membuat dirinya merasa tidak nyaman 
dan ia mengalami hambatan dalam 
hubungan interpersonal. Pada saat 
dilakukan wawancara terakhir, YG 
mengemukakan kalau saja dirinya tidak 
berada dalam LP, mungkin ia akan 
melakukan hubungan seks dengan anak 
yang lain karena dorongan tersebut 
masih sering datang. Hal lain yang 
mendukung kriteria pedofi lia adalah 
bahwa usia anak yang menjadi korban 
adalah 7 tahun dan usia YG saat itu 
adalah 20 tahun.

Berdasarkan wawancara, YG dapat 
dikategorikan sebagai preferential child 
molester. Hal ini ditunjukkan karena 
YG memiliki preferensi seksual yang 
pasti ditujukan untuk anak-anak. Obyek 
fantasi seksual YG ditujukan pada anak-
anak. YG juga dapat diklasifi kasikan 
ke dalam tipe pedofi lia yang fi ksasi, 
karena berdasarkan pengakuan YG, ia 
merasa belum dewasa, dewasa yang 
dipaksakan atau dewasa sebelum 
waktunya. YG juga merasa terjebak 

pada lingkungan anak. Selama 
berlangsungnya wawancara, YG sering 
mengatakan kalau dirinya jarang bergaul 
dengan sesama usianya, memiliki 
hubungan yang lebih baik dengan anak, 
dan merasa paling nyaman jika bermain 
dengan anak-anak. Pola perilaku 
pedofi lia pada YG dapat dikategorikan 
sebagai perayu karena YG merayu 
korbannya pada periode waktu kurang 
lebih satu tahun untuk menurunkan 
inhibisi seksual korban. YG melakukan 
pendekatan dengan cara memenuhi 
kebutuhan korban, yaitu membantu 
mengerjakan PR, mengajak jalan-jalan, 
membelikan hadiah dan mendengarkan 
keluhan-keluhannya. Akhirnya korban 
rela melakukan hubungan seksual 
untuk tetap mendapatkan keuntungan-
keuntungan tersebut.

YG juga memiliki beberapa karakteristik 
mayor seorang pedofi lia antara lain: 
(a)  Pola perilaku jangka panjang dan 
persisten. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya pengalaman yang traumatis 
yang selalu diingat oleh YG sampai saat 
ini. Ciri lain pada YG adalah ia memiliki 
kontak sosial terbatas pada masa 
remaja, di mana YG mulai mengurung 
diri di rumah dan berkomunikasi 
secukupnya. Kejadian ini berhubungan 
dengan peristiwa traumatis yang 
dialaminya; (b) Menjadikan anak-anak 
sebagai obyek preferensi seksual di 
mana fantasi seksual YG ditujukan pada 
anak-anak di bawah umur dan memiliki 
minat yang berlebih pada anak-anak. 
YG juga memiliki teman-teman yang 
berusia muda dan hubungan yang 
terbatas dengan teman sebayanya. YG 
memiliki preferensi usia anak 4-7 tahun. 
YG menganggap anak-anak tersebut 
bersih, murni, tidak berdosa, impish 
dan sebagai obyek; (c) YG memiliki 
teknik yang berkembang dengan baik 
dalam mendapatkan korban.  YG 
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memberikan perhatian dan kebutuhan-
kebutuhan korban. Ia pun berhubungan 
baik dengan orang tua korban sehingga 
hubungannya dengan korban tidak 

dicurigai oleh siapapun. YG banyak 
melakukan aktivitas bersama korban 
di rumah YG; (d) Fantasi seksual YG 
difokuskan pada anak-anak.

Tabel 2 Perbandingan ciri pedofilia pada Y dan YG berdasarkan hasil tes 

Ciri Pedofilia Hasil tes R rschach Y Hasil tes R rschach YG 

Adanya kecemasan W=34,5%, D=65,5%, 

A=48,3%

W=39%, D=56,5%, Fc=3, 

K=1

Introvert M=5, berarti M di atas 

rata-rata. 

M=6, berarti M di atas rata-

rata.

Impuls yang tidak 

dapat terkontrol 

W=34,5%, berarti W di 

atas rata-rata

FM=6, berarti FM di atas 

rata-rata  

Pribadi yang tidak 

matang 

FM=16 dan A=48,3%, 

berarti respon FM dan  A 

di atas rata-rata.

FM=6, berarti FM di atas 

rata-rata.  

Maladjusting FC=1, berarti FC di bawah 

rata-rata.  

FM=6, berarti FM di atas 

rata-rata.  

Kebutuhan akan 

afeksi

Respon breast atau buah 

dada.

Fc=3, berarti Fc di atas rata-

rata.

Kecenderungan 

depresi

W=34,5%, berarti W di 

atas rata-rata

W=39%, berarti W diatas 

rata-rata  

Sex Content seksual, adanya 

content bagian tubuh 

secara seksual 

menunjukkan kalau Y 

berusaha menutupi 

ketidakmampuan dalam 

relasi seksual. 

Respon bagian tubuh secara 

seksual. YG juga 

menunjukkan adanya 

gangguan pada relasi 

seksual.

Agresi Adanya content animal

Inferior FLR=1, Y  Content manusia 

berjongkok
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Tabel 3 Perbandingan Hasil R rschach Y dan YG 

Kondisi Subyek Y Subyek YG 

Inner resource dan 

impulse life 

Dipengaruhi pemenuhan 

kebutuhan segera dan

cenderung tidak dewasa. 

Individu yang cukup dewasa 

tapi cenderung mengontrol 

emosi karena ada ketegangan 

yang tinggi dalam berhubungan 

dengan

lingkungan.

Emotional

responsiveness to 

environment

Memiliki reaktivitas normal 

terhadap emosinya dan

cenderung kurang mampu 

mengontrol impuls emosinya 

dan  banyak dipengaruhi oleh 

dorongan dalam diri 

Mampu merespon terhadap 

lingkungan dan dapat 

mengendalikan impuls serta 

emosi secara baik tapi 

cenderung mudah dipengaruhi 

oleh lingkungan.

Introversive- 

extraversive

balance

Individu yang introvert,

memiliki kecemasan akan 

ketergantungan kepada orang 

lain.

Individu yang introvert, ketika 

dihadapkan dengan masalah 

yang berhubungan dengan 

emosi, terdapat  

kecenderungan  depresi dan 

menarik diri.  

Organizational of 

affectional need 

Banyak menyangkal/me-repress

dan tidak membangun kebutuhan 

afeksinya.  Hal ini dapat 

membuatnya tidak mampu 

beradaptasi dengan lingkungan. 

Mampu berinteraksi dengan 

lingkungan, namun menekan 

perasaan.  Kebutuhan akan 

afeksi kurang berkembang 

dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan.  Hal ini dapat 

mengarahkan pada ketidak 

mampuan dalam menyesuaikan 

diri secara umum. Memiliki 

pengalaman traumatis yang 

bersambung
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Diskusi
Literatur pedofi lia menyatakan bahwa 

pedofi lia bersifat obsesif, di mana 
perilaku penyimpangan ini menguasai 
hampir semua aspek kehidupan 
pelakunya, mulai dari pekerjaan, hobi, 
bacaan, pakaian bahkan desain rumah 
dan perabotan. Pada kenyataanya, 
melalui wawancara hal ini tidaklah dapat 
dibuktikan.  Kedua subyek yaitu Y dan 
YG tidak bersifat obsesif karena dari 
keduanya tidak didapatkan informasi 
kalau penyimpangan ini menguasai 
hampir semua aspek kehidupan mereka. 
Y dan YG bekerja seperti kebanyakan 
individu dewasa yaitu menjadi sopir 

pribadi dan penjual kaset. Y dan YG 
memiliki hobi yang sama yaitu bermain 
bola. Bacaan keduanya adalah bacaan 
individu dewasa.  Sementara untuk 
pakaian, perabot dan desain rumah, 
berdasarkan informasi yang didapat, Y 
dan YG hidup dengan aspek yang tidak 
mencirikan adanya gangguan pedofi lia. 

 Tidak semua pelaku pedofi lia tidak 
menikah atau tidak memiliki pasangan 
kencan.  Y mempunyai pacar sejak SMP 
dan telah menikah.  Saat ini Y sudah 
memiliki  2 orang anak. Sementara YG 
mengakui telah punya pacar sejak SMP 
dan saat ini YG mengakui kalau ia masih 
memiliki pacar. Pacar YG masih sering  

menimbulkan ketakutan dalam 

diri.

Intellectual 

interest and 

ambitions

Y adalah individu yang kreatif 

dan memiliki ambisi yang tinggi 

namun tidak diperkuat dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

Kurang kritis dalam menghadapi 

lingkungan sehingga seringkali 

mengabaikan apa yang tidak 

sesuai. Kurang dapat 

menyesuaikan diri.  Kapasitas 

intelektual tergolong rendah dan 

aspek minat sempit.  Proses 

mentalnya berjalan lamban dan 

ada kecenderungan depresi.

Potensi kreatif yang cukup baik 

untuk memperkuat dorongan 

nyata ke arah prestasi 

intelektual, terlalu berhati-hati 

dan teliti sehingga 

memunculkan keraguan dan 

kekhawatiran.  Memiliki reaksi 

mental yang cepat terhadap 

stimulus lingkungan namun 

kecenderungan dipaksakan.

Constrictive 

control

Tidak mampu mengontrol dan 

menahan diri serta bereaksi 

spontan terhadap impuls. 

Individu yang mampu 

mengontrol dan menahan 

dorongan dari dalam diri.   
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mengunjungi YG di penjara. 
Walaupun Y dan YG menyukai 

anak di bawah umur sebagai obyek 
seksual, tapi keduanya juga memiliki 
ketertarikan pada individu dewasa.  Hal 
ini diakui oleh YG yang masih sering 
dikunjungi oleh pacarnya, dan Y yang 
masih sering melakukan masturbasi 
serta mengkhayalkan istrinya saat 
berkomunikasi lewat telepon.

Melalui tes Rőrschach didapatkan 
skor W di atas rata-rata pada Y dan 
YG. Hal ini dapat diartikan bahwa 
Y dan YG memiliki kecenderungan 
depresi. Berdasarkan hasil wawancara 
dan observasi, beberapa  karakteristik 
depresi pada Y dan YG tidak tampak 
sama sekali. Hal ini bisa saja hanya 
sebatas potensi yang belum tentu akan 
terjadi pada Y dan YG. 

Berdasarkan hasil observasi, 
wawancara, dan pemeriksaan tes 
Rőrschach ada kemungkinan YG 
mengalami masalah lain selain 
gangguan pedofi lia, misalnya gangguan 
dalam penentuan orientasi seksual.  Hal 
ini diperkuat dengan beberapa temuan 
antara lain : (a) Berdasarkan hasil  
wawancara, YG mengatakan kalau ia 
pernah mengalami kejadian traumatis 
yang sulit untuk dilupakan dan tidak ingin 
ia ceritakan pada orang lain. Walaupun 
peneliti mencoba menanyakan kembali 
hal tersebut, YG tetap tidak ingin 
menceritakan dan mengatakan kalau 
hal ini hanya ia yang tahu dan tidak 
ingin dibagi untuk orang lain. YG juga 
merasakan kurangnya afeksi dari ayah 
dan pernah mendapatkan kekerasan 
baik oleh teman atau ayahnya sendiri. 
Berdasarkan wawancara dengan YN 
yang bertugas sebagai sipir, didapatkan 
informasi kalau YG sering mendapat 
sebutan sebagai napi yang gay oleh 
teman-teman lainnya di dalam LP. YG 
juga jarang melakukan kencan dengan 

pacar,  dan ketika peneliti berkeinginan 
untuk mewawancarai pacar YG yang 
saat itu sedang berkunjung ke LP, YG 
merasa takut dan tidak mermberikan 
ijin pada peneliti untuk mewawancarai 
pacarnya tersebut. 

 (b) Berdasarkan observasi, YG 
terlihat takut dan menyembunyikan 
sesuatu yang sebenarnya berhubungan 
dengan kejadian traumatis.  YG juga 
lebih banyak bergaul dengan penghuni 
LP yang lebih muda usianya yang 
semuanya berjenis kelamin laki-laki; (c) 
Berdasarkan literatur tentang pedofi lia, 
jika individu dikatagorikan sebagai 
pedofi lia yang fi ksasi, biasanya korbanya 
adalah laki-laki, tapi YG menyatakan 
kalau korban yang dilecehkan olehnya 
adalah perempuan; (d) Berdasarkan 
hasil tes Rorschach diperoleh hasil 
yang menyatakan bahwa, selain adanya 
masalah traumatis yang disembunyikan, 
YG juga mengindikasikan adanya 
kecenderungan mengalami 
permasalahan dalam hubungan secara 
heteroseksual dan adanya kemungkinan 
YG adalah individu yang homoseksual.   
Dari beberapa temuan ini, dapat peneliti 
simpulkan bahwa selain memiliki 
gangguan pedofi lia ada kemungkinan 
YG saat ini mengalami permasalahan 
yang berhubungan dengan orientasi 
seksual antara menjadi individu yang 
biseksual atau homoseksual. 

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan 

dengan menggunakan Rőrschach pada 
Y dan YG, dapat disimpulkan beberapa 
informasi yang berhubungan dengan 
dinamika kepribadian yang dilihat 
dari beberapa aspek, antara lain : (a) 
Untuk aspek kognitf, Y adalah individu 
yang memiliki inteligensi di bawah 
rata-rata tapi mempunyai ambisi yang 
tinggi. Sementara YG adalah individu 
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yang cukup kreatif untuk prestasi 
intelektual. YG terlalu berhati-hati dan 
teliti sehingga memunculkan keraguan 
dan kekhawatiran. Informasi lain 
yang memperkuat kondisi ini adalah 
pernyataan Y saat wawancara, Y 
merasa kalau prestasinya sejak sekolah 
dasar sampai SMA biasa-biasa saja. 
Y tidak terlalu memikirkan target dan 
cita-cita, ia hanya ingin bekerja setelah 
lulus SMA.  Jenis pekerjaan juga tidak 
terlalu penting buat Y, ia hanya ingin 
bekerja dan menghasilkan uang dan 
membantu keluarga. Sementara hasil 
wawancara dengan YG diperoleh 
informasi bahwa YG memiliki prestasi 
yang cukup baik saat SD yaitu masuk 
rangking 10 besar. Begitu pula saat 
SMP, YG merasa prestasinya cukup 
baik. YG memiliki ambisi dan cita-cita 
yang cukup tinggi, tapi karena kondisi 
ekonomi menyebabkan ia harus putus 
sekolah. 

(b) Untuk aspek emosi dan afeksi, 
Y memiliki reaktivitas normal terhadap 
lingkungannya dan cenderung 
mengalami kesulitan dalam mengontrol 
impuls emosi dan banyak dipengaruhi 
oleh dorongan dari dalam diri. Y juga 
introvert, memiliki kecemasan dan 
ketergantungan pada orang lain. 
Sementara untuk aspek afeksi, Y banyak 
menyangkal dan tidak membangun 
kebutuhan afeksinya serta tidak mampu 
beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini 
dipertegas dengan hasil wawancara 
yang menyatakan Y mengalami 
hambatan dalam berhubungan dengan 
individu dewasa dan Y merasa nyaman 
dalam berhubungan dengan individu 
yang umurnya lebih muda. Ketika 
berhubungan dengan lingkungannya 
Y cenderung tidak dapat mengontrol 
impuls emosinya. Y juga mengakui kalau 
ia mudah marah dan tersinggung serta 
melakukan kekerasan pada orang lain. 

Sementara YG memiliki kemampuan 
merespon terhadap lingkungan dan 
dapat mengendalikan impuls serta 
emosi secara baik tapi cenderung 
mudah dipengaruhi oleh lingkungan. 
YG juga merupakan individu yang 
introvert dan ketika dihadapkan dengan 
masalah yang berhubungan dengan 
emosi, YG cenderung manarik diri dan 
depresi. Untuk aspek afeksi pada YG 
dapat disimpulkan bahwa YG mampu 
berinteraksi dengan lingkungan, namun 
menekan perasaan.  Kebutuhan akan 
afeksinya kurang berkembang dalam 
penyesuaian diri dengan lingkungan 
secara umum. Berdasarkan informasi 
tambahan yang diperoleh melalui 
wawancara, YG menyatakan kalau 
dirinya lebih banyak diam atau 
memendam persaannya jika ia merasa 
marah atau disakiti oleh orang lain.

(c) Aspek fungsi ego pada Y dipengaruhi 
oleh pemenuhan kebutuhan segera, 
sehingga ia dapat dikatakan sebagai 
individu yang tidak dewasa. Y juga tidak 
mampu mengontrol dan menahan diri 
serta bereaksi spontan terhadap emosi.  
YG dapat disimpulkan sebagai individu 
yang mampu mengontrol dan menahan 
dorongan dari dalam diri serta cukup 
dewasa. Tapi, ia cenderung mengontrol 
emosi karena adanya ketegangan yang 
sangat tinggi dalam berhubungan dengan 
lingkungan. Dengan kata lain, adanya 
perbedaan dalam permasalahan yang 
berhubungan dengan pengendalian 
dorongan dari dalam diri. Kalau Y 
menginginkan adanya pemenuhan 
langsung, sementara YG melakukan 
kontrol yang terlalu ketat terhadap 
dorongan. Bedasarkan wawancara juga 
diakui oleh Y jika dirinya melakukan 
mastrubasi untuk memenuhi kebutuhan 
untuk berhubungan dengan anak 
dibawah umur.  Hal ini dilakakukan oleh 
Y sejak SMA sampai sekarang ketika 
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ia berada di dalam LP. Y melakukan 
mastrubasi sebanyak 2 sampai 3 kali 
dalam seminggu. Ketika ia melakukan 
pencabulan dengan anak dibawah 
umurpun diakuinya karena ia merasa 
terangsang dengan anak dibawah umur 
yang berbadan montok.  Sementara 
pada YG, ia mengakui bahwa ia jarang 
melakukan masturbasi tapi frekuensi 
bermain dengan anak-anak lebih besar 
dibandingkan dengan orang dewasa. 
YG juga sering membantu anak-anak 
menyelesaikan pekerjaan rumah atau 
memberikan perhatian yang lebih pada 
anak-anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 
tes juga diperoleh informasi, Y dan 
YG juga memiliki kontak sosial yang 
terbatas sesuai dengan ciri pedofi l yang 
mengindikasikan adanya kesulitan 
penyesuaian diri. Ciri lain yang dimiliki 
oleh Y dan YG sebagai pria pedofi lia 
adalah Y dan YG memiliki teknik yang 
terampil dan berkembang dengan baik 
dalam mendapatkan korban.  Hal ini 
diperkuat dengan hasil tes Rőrschach 
yang mengatakan kalau Y dan YG 
memiliki daya kreatif yang baik dalam 
mencapai ambisi dan keinginan. Pada 
hasil tes Rőrschach juga dikatakan kalau 
Y dan YG mengalami kejadian yang 
traumatis yang keduanya di sangkal atau 
di-repress. Hal ini juga sesuai dengan 
ciri yang dimiliki oleh pelaku pedofi lia, 
antara lain memiliki latar belakang 
pelecehan seksual. Y mengakui kalau 
dirinya mengalami pelecehan seksual 
saat masih kecil oleh dua orang PSK.  
Sementara YG walaupun tidak diakui 
secara langsung, tapi ada indikasi yang 
mengarah adanya pelecehan seksual 
yang dialaminya saat YG masih kecil.

 Berdasarkan hasil wawancara 
dapat disimpulkan bahwa kedua 
subyek, yaitu Y dan YG dapat dikatakan 
sebagai pria pedofi la karena memenuhi 

kriteria yang terdapat dalam DSM-IV-
TR.  Hanya saja karena keduanya saat 
ini sedang menjalankan hukuman di 
dalam penjara, maka kriteria intens dan 
berulang dalam hal mencari korban tidak 
dapat dilakukan. Intens dan berulang 
hanya sebatas fantasi dan hanya dapat 
direalisasikan melalui masturbasi oleh Y 
dan YG. Menurut kedua subyek, mereka 
hanya melakukan pencabulan sebanyak  
satu kali dan setelah itu keduanya ditahan 
dan dihukum di dalam LP. Kemungkinan 
keduanya melakukan pencabulan pada 
anak di bawah umur sangatlah besar. 
Hal ini berdasarkan pengakuan Y yang 
masih merasa adanya dorongan dan 
fantasi seksual terhadap anak di bawah 
umur. Tapi, karena saat ini Y berada 
di dalam penjara, dorongan tersebut 
tidak dapat direalisasikan, dan sebagai 
penggantinya Y melakukan masturbasi. 
Sementara pada YG, menurut 
pengakuannya saat wawancara, YG 
merasa penjara adalah tempat yang 
membatasinya dalam mencari korban. 
YG juga mengaku jika saja ia tidak 
berada di dalam penjara, maka ia 
yakin kalau ia masih akan melakukan 
pencabulan pada anak di bawah umur. 
Kedua subyek, Y dan YG memiliki 
gangguan pedofi lia yang berhubungan 
dengan gangguan mood, kecemasan 
dan penyalahgunaan zat yaitu alkohol. 

Y dan YG dapat dikatagorikan 
sebagai pedofi lia dengan sexually 
attracted to female, karena Y dan 
YG merasa tertarik untuk melakukan 
hubungan seksual pada anak yang 
belum memasuki usia puber dan hanya 
berjenis kelamin perempuan. Y dan YG 
dapat dikategorikan sebagai Preferential 
Child Molester (lebih cenderung menjadi 
seorang pedofi lia) karena memiliki 
preferensi seksual yang pasti terhadap 
anak. 

Y dan YG memiliki perbedaan 
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dalam tipe klasifi kasi pedofi lia. Y 
dapat dikatagorikan sebagai pedofi lia 
regresi, karena menurut pengakuan Y,  
kehadiran korbannya dianggap oleh 
Y sebagai pengganti orang dewasa. Y 
juga merasa hubungan dengan anak di 
bawah umur yang dilakukannya seperti 
hubungan dengan orang dewasa. 
Sementara YG dapat diklasifi kasi pada 
tipe fi ksasi. Berdasarkan pengakuan 
YG saat wawancara, YG menganggap 
dirinya dewasa sebelum waktunya. YG 
juga menganggap dirinya terjebak pada 
lingkungan anak dan memiliki hubungan 
yang baik dengan anak-anak.  

Saran 
Dari penelitian ini ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan untuk memperkaya 
penelitian selanjutnya, antara lain: (a) 
Untuk mendapatkan informasi yang 
lebih banyak dan bervariasi, serta 
mendapatkan perbandingan antara 
subyek satu dan lainnya, sebaiknya 
peneliti berikutnya dapat mewawancarai 
lebih banyak subyek sehingga data 
yang diperoleh lebih banyak dan dapat 
dengan mudah dibandingkan satu 
dengan lainnya; (b) Pada saat dilakukan 
wawancara, Y dan YG mengaku kalau 
mereka berdua merasa bersalah dan 
jera untuk mengulangi lagi perbuatan 
mereka. Mereka juga mengatakan 
bahwa selama berada di dalam penjara 
keinginan untuk melakukan hubungan 
seks dengan anak kecil tersebut sudah 
tidak ada lagi. Tapi, pada kesempatan 
yang lain Y mengatakan kalau Y baru saja 
melakukan masturbasi 3 hari yang lalu 
dengan menghayalkan anak di bawah 
umur.  Sementara YG mengatakan 
pada kesempatan lain bahwa kalau saja 
YG tidak ada di dalam penjara, mungkin 
YG akan melakukan kejahatan yang 
sama. Hal ini mengindikasikan perlunya 
penanganan yang serius terhadap 

permasalahan yang dialami Y dan YG. 
Penjara bukanlah tempat terakhir bagi 
pelaku pedofi lia karena di dalam penjara 
kelainan tersebut tidak hilang tapi 
hanya mereda sesaat dan akan datang 
kembali setelah berada di luar penjara 
jika tidak dilakukan penanganan dalam 
bentuk terapi;

  (c) Berdasarkan pengamatan 
peneliti, kedua subyek masih sangat 
bermasalah dengan perilaku pedofi lianya 
walaupun keduanya merasa sudah 
menjadi normal.  Karena Y dan YG 
harus menjalankan hukuman yang lama, 
sebaiknya keduanya menjalankan terapi 
yang dapat dilakukan di dalam penjara.  
Hal ini dilakukan agar perilaku pedofi lia 
tidak menjadi laten. Penanganan untuk 
Y dan YG ini dilakukan dengan cognitive 
behavioral therapy, di mana Y dan YG 
akan melakukan pembelajaran untuk 
lebih terangsang pada stimulus seksual 
yang konvensional dengan berhadapan 
pada stimulus tersebut serta dengan 
cara meng-counter kesalahan berpikir 
dari individu pada kondisi saat ini.  Teknik 
lain adalah dengan mengajarkan empati 
terhadap orang lain, bahwa perilaku 
mereka berpengaruh buruk pada orang 
lain. Terapi yang diberikan bertujuan 
untuk membantu menghilangkan 
pikiran yang maladaptif dengan cara 
mengidentifi kasi pikiran maladaptif 
tersebut dan merubahnya menjadi 
pikiran yang adaptif; 
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