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Abstract 

Nowadays, violence against women is becoming more and more common. 

Reporting from the website of the Indonesian Ministry of Women and Children 

Empowerment, that 1 in 3 women in the world experience violence, either in the form 

of physical or sexual violence. Data from KemenPPPA also states that of 10,847 

perpetrators of violence, as many as 2,090 perpetrators were girlfriends.  

The purpose of this study was to obtain an overview of communication privacy 

management of women survivors of violence in dating relationships to other parties by 

referring to the theory Communication Privacy Management from Sandra Petronio.  

This research uses a qualitative approach with a case study method. The types 

of data used are primary data and secondary data. In the data collection technique, 

the author uses the interview and documentation method. Test the validity of the data 

using data triangulation and method triangulation. Then on the data analysis 

technique, using qualitative methods which include data collection, data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions.  

The results obtained by researchers are the discovery of three aspects, namely 

ownership of information, management of information control, and management of 

information turbulence.  

Based on the research, the researcher can draw the conclusion that after going 

through three processes, namely information ownership, information control, and 

information turbulence management, it was found that women survivors of violence 

had the ability to communicate. Researchers also found a unique fact that women 

survivors of violence actually have more confidence in disclosing information to close 

friends and not to their parents.  

  

Keywords: Communication privacy management, female survivors, violence in dating 

relationships 
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Pendahuluan  

Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan pendapat para ahli, 

hubungan pacaran idealnya diisi dengan kebahagiaan, kehangatan, dan 

sukacita antar dua belah pihak serta perlindungan yang diberikan oleh 

laki-laki kepada pasangan perempuannya. Oleh karena itu, tidak jarang 

muncul pendapat bahwa dalam masa pacaran tidak akan memicu 

terjadinya tindak kekerasan, karena diliputi oleh nuansa romantisme dan 

kasih sayang (Ramadita, 2012). Tetapi, pada faktanya kekerasan dalam 

pacaran kian marak terjadi dan tak sedikit perempuanlah yang seringkali 

menjadi korban dari kekerasan dalam pacaran. 

 Dilansir dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak Indonesia, bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami 

kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (WHO, 

2010). Data dari KemenPPPA juga sekaligus menyatakan bahwa 10.847 

pelaku kekerasan, sebanyak 2.090 pelaku kekerasan adalah pacar. 

(KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK (kemenpppa.go.id) akses 25 januari 2020). 

Pada fenomena ini, peneliti berusaha untuk mencari tahu bagaimana 

pengungkapan diri para penyintas kekerasan dalam hubungan berpacaran 

yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerita tentang apa yang mereka 

alami. Peneliti ingin mengetahui pergulatan batin yang terjadi di dalam 

diri penyintas antara ingin mengungkapkan masalah yang dialami atau 

berusaha untuk tetap menyimpan masalah tersebut sendiri karena merasa 

takut untuk menceritakannya.  

 Maka dari itu, teori yang dirasa penulis tepat untuk menggambarkan 

adanya fenomena penyintas kekerasan yang berusaha mengungkapkan 

dirinya kepada masyarakat sekitar adalah dengan menggunakan teori 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran
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Communication Privacy Management atau CPM. Di dalam CPM, 

membiarkan ketegangan antara menceritakan dan menyembunyikan akan 

membuka pintu untuk mempertimbangkan peran orang lain dalam 

manajemen privasi. Akibatnya, orang lain, termasuk anggota keluarga, 

menjadi bagian penting dari regulasi privasi (Petronio, 1991). 

 Dari segi perspektif komunikasi, peneliti melihat fenomena tersebut 

sangat menarik karena adanya pergulatan batin yang dialami oleh 

penyintas seperti diantaranya kebimbangan atau ketegangan untuk 

menceritakan atau menyimpan informasi pribadi yang ia miliki, kemudian 

juga dengan adanya fakta bahwa penyintas akan merasa bimbang harus 

memilih kepada siapa ia akan menceritakan informasi pribadinya 

tersebut.  

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan Teori Manajemen Privasi sebagai teori utama dengan 

mengedepankan aspek informasi privat, kontrol dan kepemilikan, serta 

turbulensi batasan.  

Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka 

terdapat rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut: “Bagaimana 

mengelola manajemen privasi dari penyintas kekerasan dalam hubungan 

berpacaran?, yang meliputi :  

a) Bagaimana pengelolaan kepemilikan informasi privasi dari penyintas 

kekerasan? 

b) Bagaimana pengelolaan kontrol informasi privasi yang dilakukan oleh 

penyintas kekerasan?  
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c) Bagaimana cara mengatasi atau pengelolaan turbulensi informasi yang 

terjadi pada penyintas kekerasan?   

Tinjauan pustaka 

1. Komunikasi  

 

Sebagai makhluk sosail, manusia akan selalu membutuhkan orang lain 

dalam hidupnya. Selain membutuhkan orang lain, manusia juga tidak akan 

pernah terlepas dari melakukan komunikasi. Komunikasi membantu manusia 

untuk bisa saling bertukar informasi, bertukar pikiran, gagasan, ataupun sekedar 

bercerita mengenai dunia luar.  

DeVito (2011:24) mendefinisikan bahwa komunikasi mengacu pada 

tindakan, oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang 

terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks tertentu, 

mempunyai pengaruh tertentu, serta adanya kesempatan untuk melakukan 

umpan balik. Berdasarkan dua sumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian sebuah pesan dari pengirim 

kepada penerima melalui sebuah media sehingga nantinya akan berujung pada 

sebuah timbal balik pesan.  

Tak hanya itu, terdapat tujuan tertentu dalam melakukan komunikasi. 

Tujuan utama manusia melakukan komunikasi yang disadari atau tidak, dapat 

dikenali atau tidak seiring terjadi perkembangan teknologi yang drastis, menurut 

DeVito (1997:30) tujuannya tetap sama yakni menyangkut penemuan diri (to 

discover); membina dan memlihara hubungan dengan orang lain (to relate); 

untuk mempersuasi, mengubah sikap, perilaku, ataupun padangan orang lain (to 

persuade); sebagai bentuk pencarian kesenangan, pelarian diri, dan relaksasi (to 

play); dan untuk membantu orang lain, berempati, mengkritisi, menyelesaikan 

permasalahan, menjadi pendengar yang baik, serta memberikan dukungan (to 

help) (Liliweri: 2015:5) 
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2. Komunikasi interpersonal  

 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal 

(Mulyana, 2013:81). Seperti yang telah dijelskan oleh R. Wayne Pace bahwa, 

“Interpersonal communication is communication involving two or more people 

in a face to face setting”. 

Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari pengirim pada 

penerima pesan, begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik 

antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar 

serangkaian rangsangan-tanggapan, stimulusrespon, akan tetapi serangkaian 

proses saling menerima, penyeraan dan penyampaian tanggapan yang telah 

diolah oleh masing-masing pihak. 

Komunikasi interpersonal dianggap sebagai komunikasi yang paling efektif 

karena dilakukan secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga 

bisa mempengaruhi satu sama lain. Akan tetapi, Agar komunikasi interpersonal 

yang dilakukan menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan 

kerjasama bisa ditingkatkan maka kita perlu bersikap terbuka, sikap percaya, 

sikap mendukung, dan terbuka yang mendorong timbulnya sikap yang paling 

memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. 

 

3. Kekerasan dalam hubungan  

Kekerasan Dalam Pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, 

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum 

atau dalam kehidupan pribadi (Arya,2010). Sementara itu, menurut Jill 

Murray (2006:10) (Murray. (2007). But, I Love Him. Jakarta: Gramedia 
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Pustaka Utama) kekerasan dalam pacaran adalah penggunaan dengan 

sengaja taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta 

memepertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangannya. 

Tindakan kekerasan dalam pacaran lebih ditekankan adanya kontrol 

terhadap pasangannya. Cara yang digunakan dengan taktik kekerasan 

(rayuan dan ancaman) dan bahkan menggunakan tekanan fisik (memukul 

atau menampar).  

Tidak hanya seputar fisik, nyatanya kekerasan dalam berpacaran pun 

memiliki banyak bentuk yang terkadang masyarakat tidak menyadari hal 

tersebut. Menurut Shinta dan Bramanti (2007),bentuk-bentuk kekerasan 

antara lain, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan 

kekerasan ekonomi.  

4. Manajemen privasi komunikasi  

Manajemen privasi komunikasi atau lazim juga disebut dengan 

Communication Privacy Management theory merupakan teori gagasan 

dari Sandra Petronio. Pada dasarnya, teori ini membahas tentang 

keputusan-keputusan seseorang dalam memilih antara mengungkapkan 

atau menyembunyikan informasi pribadinya dari pihak lain. CPM sendiri 

dapat dikatakan berkaitan dengan pengungkapan diri atau self disclosure. 

Terkait dengan CPM itu sendiri, Sandra petronio dalam Morrisan 

(2014:318) mengatakan teori ini menjelaskan tentang pengelolaan 

ketegangan antara keinginan bersikap terbuka atau memiliki keterbukaan 

(openness) atau bersikap tertutup (privasi), antara menjadikan diri sebagai 

bagian dari public (being public) atau bersifat pribadi (being private). 

Selain itu CPM juga menggambarkan sebuah peta yang menunjukkan 

bahwa orang-orang membuat pilihan tentang mengungkapkan atau 

menyembunyikan suatu informasi privat berdasarkan kriteria dan kondisi 

yang mereka anggap penting, dan individu percaya bahwa mereka 
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mempunyai hak untuk memiliki dan mengatur akses ke informasi privat 

mereka (Petronio, 2002, p.2).  

Manajemen privasi komunikasi tidak memandang pembukaan hanya 

sebatas pada diri, namun juga bisa berkembang pada kajian organisasi. 

Pembukaan dalam suatu hubungan membutuhkan pengelolaan batasan 

publik dan privat. Batasan-batasan ini mengacu pada perasaan ingin 

mengungkapkan pesan kepada seseorang atau ingin menyimpan pesan. 

Proses memutuskan antara ingin mengungkapkan atau menyimpan pesan 

inilah yang membutuhkan negosiasi dan koordinasi. Ada lima asumsi 

dasar yang dimaksud sebagai proses pembukaan pribadi (West dan 

Turner, terj., Brian Marswendy, 2008:256) diantaranya :  

a. Informasi privat  

Asumsi pertama adalah informasi privat, yang merujuk pada pesan dari proses 

pembukaan pribadi. Namun pembukaan pribadi yang dimaksud disini berbeda 

dengan keintiman.  

b. Batasan privat (private boundaries) yang merupakan acuan untuk garis 

antara informasi yang bersifat pribadi dan public (West dan Turner, terj., 

Brian Marswendy, 2008:257). Ketika seseorang memilih untuk 

mengungkapkan sesuatu yang tidak diungkapkannya di dunia nyata ke 

media sosial, maka informasi privat telah dibagikan.  

c. Kontrol dan kepemilikan, bahwa setiap individu yakin segala informasi 

pribat yang mereka miliki adalah milik mereka.  

d. Sistem manajemen berdasarkan aturan yang meliputi : 

➢ Karakteristik aturan privasi  

Richard west dan Lynn. H Turner mengacu pada penelitian Sandra petronio 

(West dan Turner, terj., Brian Marswendy, 2008:257), membagi karakteristik 

aturan privasi berdasarkan budaya, gender, motivasional, kontekstual dan risiko-

keuntungan. 
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➢ Koordinasi batasan  

Koordinasi batasan menurut Richard West dan Lynn H. Turner (West dan 

Turner, terj., Brian Marswendy, 2008:263) merujuk pada cara pemilik 

informasi mengelola informasi yang mereka miliki. 

➢ Batasan turbulensi 

Batasan turbulensi muncul sebagai benturan ketika aturan-aturan 

koordinasi batasan tidak jelas atau ketika harapan orang untuk manajemen 

privasi berkonflik antara satu dengan lainnya. 

 

e. Manajemen dialektika  

Asumsi kelima adalah manajemen dialektika yang merujuk pada 

ketegangan-ketegangan yang dialami oleh pemilik privasi, antara 

perasaan ingin membagikan atau menyimpan informasi (West dan 

Turner, terj., Brian Marswendy, 2008:259).  

 

5. Kompetensi komunikasi  

Kompetensi komunikasi merupakan suatu keinginan yang dipenuhi 

melalui komunikasi dengan sebuah cara yang sesuai dalam situasi tertentu 

(Morreale et al, 2004:28). Kompetensi komunikasi mengacu pada 

kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi 

sendiri memiliki pengertian kemampuan seseorang yang meliputi 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan sesuatu kegiatan 

atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang telah 

ditetapkan. Cooley dan Roach (dalam Salleh, 2006), menyatakan bahwa 

kompetensi komunikasi merupakan demonstrasi dari pengetahuan 

tentang komunikasi yang diwujudkan dengan tepat melalui keterampilan 

berkomunikasi. Kompetensi komunikasi mencakup hal-hal seperti 

pengetahuan tentang peran lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi 
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kandungan (content) dan bentuk pesan komunikasi (Devito, 1997: 27). 

Kemampuan merupakan potensi untuk melakukan beberapa aktifitas 

secara konsisten. Adapun komponen-komponen kompetensi komunikasi 

dapat digambarkan dalam skema: Motivation (motivasi) + Knowledge 

(pengetahuan) + Skills (keterampilan) = Communication Competency.  

 

Metodologi penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data, penulis 

menggunakan dua cara yakni wawancara dan dokumentasi. Uji validitas 

data menggunakan metode triangulasi, yang mana pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Selanjutnya, pada 

teknik analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan. 
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Temuan data  

 

 

TABEL KEPEMILIKAN INFORMASI 

 

No Kategori Data 

 

 

1 

 

Jenis kekerasan yang dimiliki 

- Informasi kekerasan verbal 

- Informasi kekerasan fisik 

- Informasi kekerasan 

psikologis 

2 Alasan keinginan melakukan 

pengungkapan 

- Merasa tidak kuat 

- Membutuhkan support serta 

solusi 

3 Perasaan sebelum melakukan 

pengungkapan 

- Perasaan bimbang 

4 Pemilihan individu serta alasan 

mempercayai individu 

- Teman dekat 

- Keluarga 

- Media sosial 

 

5 

 

Perasaan setelah melakukan 

pengungkapan 

 

- Perasaan lega 

- Perasaan cemas 

 

6 

 

Perubahan setelah melakukan 

pengungkapan 

 

- Perasaan tidak nyaman 

- Perubahan sikap dari individu 

yang dipilih 

 



11 
 

 
 

 

TABEL PENGELOLAAN KONTROL INFORMASI 

 

No Kategori Data 

 

 

1 

 

 

Penetapan kriteria individu 

 

- Tidak judgemental  

- Melihat dari pola pikir 

- Open minded  

 

 

2 

 

 

Pengontrolan tempat dan waktu 

 

- Pengungkapan secara langsung 

- Pengungkapan tanpa tatap 

muka 

 

 

3 

 

 

Pengontrolan informasi sebelum 

pengungkapan 

 

- Seluruh informan melakukan 

pengontrolan informasi 

sebelum melakukan 

pengungkapan 

 

4 

 

Batasan informasi yang ditetapkan 

 

- Memaparkan informasi secara 

bertahap 

- Memaparkan hanya pada 

bagian klimaks 

 

5 

 

Pengontrolan informasi setelah 

pengungkapan 

 

- Penutupan akses dan 

permintaan menjaga rahasia 
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TABEL PENGELOLAAN TURBULENSI INFORMASI  

 

No Kategori Data 

 

 

1 

 

 

Ketidaksengajaan dalam 

pengungkapan informasi  

 

 

- Pengalihan topik  

- Berbohong   

 

 

2 

 

 

Kebocoran informasi 

 

- Menegur individu yang 

melakukan pembocoran 

informasi 

- Perasaan takut dan memendam 

 

 

3 

 

 

Pemaksaan dalam melakukan 

pengungkapan 

 

- Sebagian informan pernah 

mengalami pemaksaan untuk 

melakukan pengungkapan 

 

 

4 

 

 

Dampak psikologis yang terjadi 

 

- Perasaan insecure 

- Perasaan takut dan terancam 

- Perasaan trust issue 
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Analisis data 

 Pada peneliti berusaha untuk memaparkan adnaya keterkaitan antara 

teori manajemen privasi yang dikemukakan oleh Sandra Petronio dengan 

data-data yang peneliti temukan di lapangan mengenai perempuan 

penyintas kekerasan fisik dalam hubungan berpacaran. Dalam poin 

pertama yakni kepemilikan informasi, terdapat turunan poin berupa jenis 

kekerasan yang dimiliki, dimana pada turunan poin ini meliputi kekerasan 

verbal, kekerasan fisik, serta kekerasan psikologis. Kemudian, turunan 

poin yang kedua adalah alasan melakukan pengungkapan yang meliputi 

perasaan merasa sudah tidak kuat serta membutuhkan support dan solusi. 

Turunan poin yang ketiga adalah perasaan sebelum pengungkapan yang 

meliputi perasaan bimbang. Selanjutnya, turunan poin keempat adalah 

pemilihan individu yang meliputi teman dekat, keluarga serta media 

sosial. Turunan poin kelima adalah perasaan setelah pengungkapan yang 

meliputi perasaan lega dan perasaan cemas. Yang terakhir, yakni poin 

perubahan setelah pengungkapan yang meliputi perasaan tidak nyaman 

serta perubahan sikap dari individu.  

 Aspek kedua setelah kepemilikan informasi adalah pengelolaan 

kontrol informasi. Poin yang pertama adalah penetepan kriteria individu 

yang meliputi tidak judgemental, melihat dari pola pikir, serta open 

minded. Poin kedua yakni pengontrolan tempat dan waktu yang meliputi 

pengungkapan secara langsung dan pengungkapan tanpa tatap muka. 

Selanjutnya pada poin ketiga yakni pengontrolan sebelum pengungkapan, 

data lapangan menujukan bahwa seluruh informan melakukan 

pengontrolan sebelum mereka melakukan pengungkapan. Poin keempat 

yakni batasan informasi yang ditetapkan, meliputi memaparkan informasi 

secara bertahap serta memaparkan hanya pada bagian klimaks. Poin 

terakhir adalah pengontrolan informasi setelah pengungkapan dimana 
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pada poin ini mayoritas informan melakukan penutupan akses dan adanya 

permintaan untuk menjaga rahasia.  

 Aspek ketiga sekaligus yang terakhir adalah pengelolaan turbulensi 

informasi. Pada poin pertama, terdapat poin ketidaksengajaan dalam 

melakukan pengungkapan dimana meliputi pengalihan topik dan 

berbohong. Selanjutnya, poin kebocoran informasi yang meliputi 

menegur individu yang melakukan pembocoran informasi serta perasaan 

takut dan memendam. Poin ketiga adalah pemaksaan dalam melakukan 

pengungkapan dimana pada poin ini sebagian informan pernah 

mengalami pemaksaan dari individu lain untuk melakukan 

pengungkapan. Poin terakhir adalah dampak psikologis yang terjadi 

dimana meliputi perasaan insecure, perasaan takut dan terancam, serta 

perasaan trust issue.   

 

Kesimpulan  

Penelitian ini menekankan pada manajemen privasi yang dilakukan 

oleh perempuan penyintas kekerasan fisik dalam hubungan berpacaran 

dengan merujuk pada teori manajemen privasi milik Sandra Petronio. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

setiap perempuan penyintas kekerasan fisik dalam hubungan berpacaran 

melakukan manajemen privasi sebelum mereka mengungkapkan 

informasi privasinya kepada pihak lain. Manajemen privasi yang 

dilakukan oleh penyintas kekerasan fisik dimulai dari informasi privat 

atau kepemilikan informasi yang mereka miliki. Setiap penyintas 

kekerasan fisik dalam hubungan berpacaran juga memiliki batasan privat 

serta melakukan kontrol terhadap informasi privasinya. Pada penelitian 

ini, turbulensi terjadi pada mayoritas informan yakni berupa 

ketidaksengajaan dalam melakukan pengungkapan, adanya kebocoran 

informasi, adanya pemaksaan untuk melakukan pengungkapan, serta 
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dampak psikologis yang terjadi ketika hal-hal yang tidak diinginkan 

penyintas terjadi. Sesuai pula dengan teori manajemen privasi dimana 

terdapat aspek terakhir yakni manajemen dialektika, pada penelitian ini 

ditemukan pula data bahwa penyintas melalui ketegangan-ketegangan 

sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pengungkapan. 

Setelah melalui berbagai tahapan dari proses manajemen privasi, 

peneliti dapat menarik kesimpulan dan garis besar dari adanya fenomena 

kekerasan dalam hubungan berpacaran, yakni keseluruhan perempuan 

penyintas kekerasan memiliki kemampuan kompetensi komunukasi, 

Kompetensi komunikasi tersebut dibuktikan dari adanya kemampuan 

untuk speak up kepada pihak lain mengenai kekerasan yang dialami oleh 

penyintas. Selain kemampuan untuk speak up, kompetensi komunikasi 

yang dimiliki juga ditunjukkan dari adanya kemampuan untuk memilih 

dan mengkategorikan individu-individu yang akan mendengarkan cerita 

dari penyintas kekerasan.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 
 

Daftar Pustaka  

 (Murray. (2007). But, I Love Him. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) 

(Achi Sudiarti. (2000). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap     

  Perempuan dan Alternatif Pemecahanya. Jakarta: Alumni. 

Akcard, Diann M., Et al. (2003). Dating Violence Among a Nationally  

Representative Sample of Adolescent Girls and Boys: Associations 

With Behavioral and Mental Health. 6(3); 39-48 

Komisi Nasional Perempuan. (2020). Lembar Fakta Catatan Tahunan  

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2020 diakses dari 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20T

ahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf 

Zahra, Sovia Sandhi. (2017). Manajemen privasi komunikasi di media baru.  

Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses dari 

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26430/2/13730016_BAB-I_IV-

atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf 

Njotorahardjo, Felicia. (2014).Manajemen Komunkasi Privasi Seorang Mantan  

 Pria Simpanan. Jurnal E-Komunikasi, Vol.2 No.3. 

Rahmadi. (2011). Pengantar metodologi penelitian. Antasari Press.  

Wulandari, Novita. (2013). Kompetensi komunikasi guru dalam kegiatan  

belajar mengajar berbasis Student Center Learning di SMA N 9 

Semarang. Skripsi S1, Universitas Diponegoro. 

Garindy, kevin. (2021). Manajemen privasi komunikasi pengguna aplikasi  

Kencan online “Tinder”di kalangan mahasiswa UNS. (Skrpsi S1, 

Universitas Sebelas Maret). Diakses dari 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82755/Manajemen-Privasi-

Komunikasi-Pengguna-Aplikasi-Kencan-Online-Tinder-di-Kalangan-

Mahasiswa-UNS 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26430/2/13730016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26430/2/13730016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82755/Manajemen-Privasi-Komunikasi-Pengguna-Aplikasi-Kencan-Online-Tinder-di-Kalangan-Mahasiswa-UNS
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82755/Manajemen-Privasi-Komunikasi-Pengguna-Aplikasi-Kencan-Online-Tinder-di-Kalangan-Mahasiswa-UNS
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82755/Manajemen-Privasi-Komunikasi-Pengguna-Aplikasi-Kencan-Online-Tinder-di-Kalangan-Mahasiswa-UNS

