
 

 

Hal  1 

PENCEGAHAN 

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Yayasan JaRI meliputi 
kegiatan pendidikan, penyuluhan/ kampanye, diskusi publik/ seminar, dan penulisan 
di media cetak. Kegiatan: Seminar “PARENTING ZAMAN NOW” di Ruang Alumni FK 
UNPAD Gedung RSHS/FK  UNPAD pada tanggal 15 Februari 2020, dan webinar 
“PERUBAHAN POLA RELASI KELUARGA AKIBAT PANDEMI COVID19” pada tanggal 

8 Juli 2020. 

Suasana Seminar Parenting Jaman Now yang dihadiri oleh 177 peserta 

 

Visi JaRI 
Membantu masyarakat untuk 

pencegahan kekerasan dan memberi 
pelayanan bagi korban kekerasan 

 

Salam JaRI !! 

Dengan rasa syukur 
dan gembira kami 
menerbitkan Berita 
JaRI yang dapat mem-
berikan informasi 
kepada Friends of JaRI 
tentang kegiatan 
Yayasan JaRI selama 

tahun 2020.  Berita JaRI diharapkan 
akan terbit secara berkala untuk mem-
berikan sosialisasi tentang kegiatan uta-
ma JaRI yaitu  Pencegahan, Pelayanan, 

Dari  dan Untuk Masyarakat. Pengurus 
mengucapkan terima kasih atas 
dukungan dana maupun materi, tenaga 
dan keahlian kepada para donatur. Kami 
bergembira atas kesediaan beberapa 
donatur yang akan mengirimkan 
donasinya teratur setiap bulan. Semoga 
dengan kehadiran Berita JaRI silatu-
rahmi kita tetap terjalin.  

Laporan Kegiatan 2018-2019 telah kami 
kirimkan kepada Friends of JaRI pada 
bulan September 2020, semoga telah 
diterima dengan baik. Marilah terus ber-
gandengan tangan melalui masa sulit 
pandemi Covid-19, sambil tetap mem-
berikan yang terbaik bagi masyarakat, 
terutama perempuan dan anak.  

Ingrid Hilman 
Ketua Umum  

Alamat: 

Klinik Utama Azzalea Jl. Sukajadi No. 149   
Bandung; Hotline: 0856261430; WhatsApp: 
08122459161 ; E-Mail: jarirelawaninde-
penden@yahoo.com 

Media Sosial JaRI: 

Instagram: https://www.instagram.com/
yayasanjari/ 
Website: https://www.yayasanjari.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/
YayasanJari/ 
Twitter: https://twitter.com/yayasanjari 

Seminar: Parenting Zaman Now, 
Bandung, 15 Februari 2020 

Webinar: Perubahan Pola Relasi 
Keluarga Akibat Pandemi Covid-19 

Info Yayasan JaRI 

Tim Editorial  

Pembina: Ilsa Nelwan 
Ketua Umum : Ingrid Hilman 
Kontributor: Pengurus JaRI, Relawan JaRI 
Editorial: Hanna,  Harini, Sely, Tifa, Tania 
Graphic Designer: Budi 

Layanan pendampingan untuk pemulihan korban kekerasan di Yayasan  JaRI meli-
puti pelayanan medis, psikologis dan hukum. Total klien yang dilayani dari 1 Januari 
sampai 31 November 2020 sebanyak 78 orang 

Relawan  telah memberikan sumbangsih pada seluruh kegiatan Yayasan JaRI. 
Mereka  mengambil peran sebagai  panitia seminar/web, sebagai notulis, moderator, 
dsb. Mereka juga aktif dalam mempersiapkan konten media sosial dan website.  

PELAYANAN 

DARI dan UNTUK MASYARAKAT 
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PENCEGAHAN 

Seminar “PARENTING ZAMAN NOW”.  

Yayasan JaRI, Bandung 15 Februari 

2020,  Tempat: Gedung RS Pendidikan 

FK UNPAD.  Narasumber: Fitri Abidin S 

Psi, M.Psi, Putri Gayatri Pratiwi, Kristi 

Nelwan M.A., Dra.Maria Ulfah Anshor 

MSi. Moderator: Bambang Q Annes 

 

Parenting Zaman Now  

Parenting begitu penting untuk dipela-
jari karena orang tua-lah yang akan 
menjadi guru pertama di dalam ke-
hidupan tumbuh-kembang seorang anak. 
Dan, suka atau tidak suka, ditangan 
orang tualah perilaku, karakter dan 
bagaimana seorang anak membuat 
keputusan di dalam hidupnya kelak, mu-
lai dibentuk. Menyadari besarnya dam-
pak parenting bagi masa depan anak 
maka Yayasan JaRI mengadakan seminar 
Parenting ‘Jaman Now’ di Gedung RS Pen-
didikan FK UNPAD Bandung, pada tang-
gal 15 Febuari 2020. Narasumber yang 
terlibat adalah mereka yang memiliki 
kemampuan dan pengalaman di bidang 
pengsuhan anak, mempersiapkan remaja 
untuk masa depannya, sert peran dan 
pemberdayaan perempuan dalam dunia 
kerja dan bernegara. Tujuan dari seminar 
parenting adalah membekali para orang-
tua muda atau calon orang tua untuk 
mampu berkomunikasi lebih efektif 
dengan anak anaknya yang berbeda gen-
erasi.  

Moderator Bambang Q Annes mempersi-
lahkan para pembicara menyampaikan 
presentasinya. Fitri Abidin S.Psi, M.Psi 
menjelaskan tantangan dan solusi 
pengasuhan di era digital untuk orang 
tua. Putri Gayatri yang membahas peran 
remaja dalam menyongsong masa de-
pan. Kristi Nelwan mengupas tuntas ten-
tang pemberdayaan perempuan di dunia 
kerja dan juga parenting untuk masa 
depan anak. Dan yang terakhir, Maria 
Ulfah Anshor yang berbagi tentang 
peran perempuan dalam bernegara, agar 
perempuan terwakili dalam kebijakan 
publik, dan bagaimana parenting harus 
berubah sesuai dengan perkembangan 
jaman. Peserta menyampaikan pertan-
yaan secara tertulis, dimana panitia 
memilih 4 pertanyaan yang paling baik. 
Moderator memberikan kesempatan ber-
tanya lansung pada peserta. Suasana 

seminar terasa meriah dengan jumlah 
peserta 177 orang. Mereka terdiri dalam 
berbagai kalangan dimulai dari: lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) yang 
berkiprah dalam pemberdayaan per-
empuan, tokoh masyarakat, akademisi, 
kelompok masyarakat peduli perkem-
bangan anak, para orang tua muda, jejar-
ing JaRI dalam pencegahan dan pe-
nanganan kekerasan, media elektronik, 
cetak dan cyber. Peserta banyak sehing-
ga proses diskusi dirasakan kurang inter-
aktif, karena kesempatan bertanya 
terbatas walaupun ada kesempatan ber-
tanya secara tertulis. Pertanyaan tertulis 
dirangkum saja, tidak dibacakan satu per 
satu. Suasana tambah meriah karena ada 
hadiah dari Pegadaian utk 4 orang 
dengan pertanyaan terbaik. Dari nara-
sumber Fitri Abidin dan Putri Gayatri 
peserta mendapatkan tambahan ilmu 
tentang cara berkomunikasi (pola asuh 
orang tua terhadap pendidikan anak) 
dengan anak di era digital guna mem-
bangun karakter anak. Penyajian kedua 
narasumber dinilai oleh peserta penting 
untuk orang tua, karena mempersiapkan 
anak anaknya di era digital. 

Harapan JaRI, bahwa tahun depan bisa 
menyelenggarakan diskusi publik lagi 
dengan peserta 150 lebih seperti kali ini. 
Peserta mengusulkan seminar dengan 
tema: Parenting Zaman Now dalam rang-
ka pencegahan kekerasan domestik/
rumah tangga  dalam jangka panjang 
akan diperoleh bentuk keluarga yang 
sehat mental, mendukung  bangsa Indo-
nesia yang tangguh yang menggunakan 
peluang dan ancaman digital dengan 
efektif. Judul materi yang ingin diikuti 
yang memperlihatkan kebutuhan praktis 
dari peserta: peran Ibu, peran ayah, par-
enting anak berkebutuhan khusus. Ura-
ian tentang komunikasi meliputi komu-
nikasi suami istri, komunikasi dengan 
mertua dan cara menjadi pendengar 
yang baik. 

WEBINAR “PERUBAHAN POLA RELASI 

KELUARGA AKIBAT PANDEMI COVID19” 

Yayasan JaRI, Tanggal 8 Juli 2020 

Narasumber :  Dr Tetty Rismiati, Prof. Dr. 

Musdah Mulia, Dr. Irwan, Astrid Gonzaga 

Dionisio MA Moderator: Sely Martini 

Webinar ini difasilitasi oleh Juru Bahasa 

Isyarat agar dapat diikuti oleh saudara-

saudara kita yang berkebutuhan khusus 

dalam fungsi pendengaran.  
Tujuan Webinar menyebarkan gagasan 
tentang kiat menyikapi perubahan pola 
hidup khususnya relasi dalam keluarga 
akibat pandemi Covid 19 agar terlepas 
dari kekerasan. 

 

Pembicara: Dr Tetty R Psi  
Divisi Pelayanan JaRI 

 

K 
onsep 
relasi antar 
personal, 

dengan skenario 
yang ditetapkan 
oleh  Budaya dan 
Etika. Ada peran 

yang diharapkan dan ada pemeran yang 
happy atau tidak dalam memainkan 
perannya. Dalam keluarga ada relasi an-
tara Ayah, ibu dan anak. Ada relasi 
“normal” sebelum COVID19, ada relasi 
pada saat COVID19 dan ada relasi di 
“The new normal”. 
 
Pada saat normal, ada keluarga yang 
sudah mengalami masalah kekerasan, 
pada saat COVID19 mereda, sebaliknya 
ada yang tadinya relasinya tidak ber-
masalah pada COVID19 muncul kekera-
san. Kondisi COVID: Terjadi perubahan 
peran Ayah, Ibu dan anak pada peran 
dan ada kebutuhan yang dapat men-
imbulkan frustrasi, yang sebenarnya 
dapat diatasi dengan gaya mengatasi 
kebutuhan dengan berbagai tipe:  
Tipe akomodatif. Tipe  avoidance, Tipe 
kompromi, Tipe  kompetitif, dan Tipe 
kolaboratif Bagaimana munculnya 
kekerasan dalam relasi keluarga berkai-
tan dengan tipe  diatas dari pihak orang 
tua dan anak, dianjurkan agar mencip-
takan komunikasi terbuka dan menguta-
makan kebutuhan yang tidak bisa di-
tunda. 
 
Ms Astrid Gonzaga Dioniso MA  
Child Protection Specialist  

 

D 
ampak lang-
sung dan 
tidak lang-

sung Pandemi 
Covid19  bagi anak 

(Bersambung ke halaman  3) 
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PENCEGAHAN 

dan orang tua karena perubahan  rutini-
tas dan gangguan layanan masyarakat. 
Faktor-faktor risiko: Gangguan pengasu-
han pada anak-anak yang tidak tinggal 
dengan orang tua kandungnya, pening-
katan kasus kekerasan, terjadi 
KDRT  18.3%, kesulitan akses  terhadap 
layanan akibat soal teknis dan geografis, 
stigmatisasi 
Arahan: Perlindungan anak dalam masa 
pengasuhan pengasuhan berbasis 
keluarga sebagai layanan dasar, untuk 
mencegah  penyebaran COVID19, akses 
bagi anak/ orang tua dengan kebutuhan 
khusus, pesan pesan yang inklusif. 
 
DR Musdah Mulia,  
Pejuang Hak Perempuan   

 

P 
ejuang hak 
perempuan: 

Tantangan: 
buta aksara  per-
empuan masih ting-
gi, angka kematian 
Ibu, keterwakilan 
perempuan di DPR 

dan DPD serta rendahnya jumlah pejabat 
publik  perempuan.  Interpretasi agama 
yang makin fundamentalis dan ajaran 

agama yang tidak mengedepankan prin-
sip keadilan dan kesetaraan. Alquran 
menganggap perkawinan begitu penting 
sehingga ada106 ayat yang mengangkat 
prinsip perkawinan. Ada lima prinsip 
penting dalam perkawinan yaitu: Komit-
men Suci, kasih dan cinta tak bertepi 
perempuan, bergaul dengan mengede-
pan kan, perilaku santun dan beradab, 
kesetaraan dan keadilan gender, komu-
nikasi yang hangat, intens dan akrab. 
Hak mendapatkan perlindungan. Dalam 
wabah COVID19 ini kita juga perlu 
mengingat akan hak anak anak untuk 
mendapatkan perlindungan, termasuk 
hak reproduksi.  
 
DR. Irwan Martua Hidayana MA,  
Antropolog dan peneliti Pusat kajian 
Gender  dan seksualitas  

 

C 
OVID19 di-
perkirakan 
akan  hidup 

bersama kita cukup 
lama di masa depan, 
ada aspek sosial 
ekonomi dan poli-

tik. Relasi keluarga khususnya relasi 
gender merupakan dasar  kekerasan da-
lam rumah tangga. Dimensi gender ini 
bercampur dengan kelas sosial ,anjuran 
PSBB tidak bisa dilaksanakan oleh 

semua, mungkin hanya kelas menengah 
dan menengah atas, tidak untuk mereka 
yang perlu mencari uang setiap hari, 
yang tidak punya akses air bersih, yang 
tidak mampu membeli masker. Gugus 
tugas COVID19  tidak melibatkan KE-
MENPPA, data penderita tidak terpilah 
menurut jenis kelamin, usia dan peker-
jaan sehingga sulit dianalisatidak ada 
empati  terhadap kelompok rentan 
misalnya bagaimana COVID 19 memen-
garuhi pelayanan kesehatan reproduksi . 
Budaya Patriarki yang menjadi dasar 
kekerasan terhadap perempuan dan 
anak, laki laki kepala keluarga, dominan. 
Ada relasi kuasa dimana laki laki 
berkuasa bukan hanya terhadap per-
empuan dan anak tetapi juga terhadap 
laki laki lainnya. Dalam struktur 
pemerintahan laki laki dominan, pada 
aspek budaya juga dalam tataran per-
ilaku. Misalnya penundaan RUU PKS se-
bagai prolegnas, perkawinan anak dan 
poligami. Juga pembagian peran tradi-
sional dalam keluarga, termasuk tugas 
domestik bagi perempuan beker-
ja. Sebenarnya ini adalah saat untuk 
memutus stereotype, mendorong laki 
laki untuk berbagi peran di rumah tang-
ga, “caring masculinities”, maskulinitas 
yang merawat. Webinar ini diikuti oleh  
199 partisipan. 

(Bersambung dari halaman 2) 

PELAYANAN 

JUMLAH KASUS JANUARI –NOVEMBER 2020  

KASUS JUMLAH PERSENTASE 

Pelayanan TUNTAS 44 56,40% 
Pelayanan Tidak tuntas 34 43,60% 

TOTAL KASUS 78   
Keterangan: 

 Jumlah Kasus dirujuk : 8 kasus 
 Dirujuk tuntas : 2 kasus 
 Dirujuk tidak tuntas : 6 kasus 

ALASAN KASUS TIDAK TUNTAS  
ALASAN JUMLAH PERSENTASE 

 Tidak bisa dihubungi 15 44,10 % 
 Berdamai secara 

kekeluargaan 3 8,8% 
 Ketidak sesuaian antara 

waktu Psikolog dan klien 7 20,60 
 Dirujuk 6 17,7% 
Takut akan ancaman 3 8,8% 

TOTAL  34  

Dr Tety Rismiyati E Koesma S.Psi. 

Psikolog JaRI— Panggilan Jiwa dalam 

Hidup yang Penuh Warna 

S 
ejak tahun 
1998 saya 
menjadi 

relawan JaRI, saat itu 
terjadi kerusuhan 

yang menyebabkan banyak perempuan 
menjadi korban perkosaan.  Bergabung 
dengan tim dokter, saya sebagai 
psikolog menangani masalah psikologis 
para korban kekerasan seksual. Saya 
langsung terjun menjadi relawan yang 
sudah merupakan “Panggilan Jiwa”; 
selain tergerak untuk menolong korban 
sayapun ingin mengamalkan ilmu yang 

saya miliki,dan terus bermanfaat bagi 
orang banyak. Sebagai relawan saya 
harus selalu siap menghadapi kondisi 
korban, rela mengorbankan kepentingan 
pribadi mengingat kasus dapat terjadi 
tanpa kenal waktu dan tempat, cerdas 
dalam membantu korban dan  mencari 

(Bersambung ke halaman  4) 
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tempat aman, karena kadang saya 
terancam saat menangani korban. Saya 
harus mampu memisahkan antara rasa 
kasihan dengan rasa tidak suka agar 
dapat  obyektif dalam mendampingi dan 
menolong korban untuk  dapat 
menemukan solusi terbaik untuknya.  

 Kasus yang menarik 

Saya sudah menangani kurang lebih 50 
kasus. Untuk saya semua kasus menarik, 
karena sifatnya  individual, kasus yang 
banyak saya tangani yaitu kekerasan  
seksual, yang agaknya selalu ada di se-

tiap waktu. Ada satu kasus unik yang 
terjadi baru-baru ini, korban tidak paham 
bahwa ia mengalami pelecehan seksual, 
hanya setelah kejadian ia merasa takut 
ketika mendengar suara motor ataupun 
ketika melihat sosok laki-laki. Ternyata 
pelaku pelecehan adalah orang yang 
cukup dekat dengan korban, yaitu guru 
korban. Korban menganggap gurunya 
sebagai pengganti orang tuanya, sehing-
ga ia  sering bermalam di rumah guru 
dengan alasan untuk menyelesaikan 
tugas sekolah. Pelecehan pertama terjadi 
saat korban berusia 16 tahun,selama 5 
tahun korban tidak sadar dengan apa 
yang dia alami dan tidak paham akan 
tindakan yang dilakukan pelaku, hanya 
muncul rasa takut dan tidak mengerti. 
Setelah berulang kali mendapat 
perlakuan yang sama, kemudian muncul 
“ perang batin” antara mulai menyukai 
dengan takut setiap kali mendapat 
perlakuan tersebut. Saat ini, pada usia 
21 tahun, mulai timbul keinginan korban 
untuk menghentikan pelecehan ini, ada 
keinginan untuk membicarakan secara 
personal dengan pelaku agar tidak 
melakukan hal yang sama terhadap 
murid yang lain. Saya kagum dengan 
keberanian korban yang ingin 
menghentikan pelecehan ini, walaupun 
pelaku mengancam korban jika tidak 
mau melayani.  

Konseling yang pertama, korban menya-
takan   pertanyaan besarnya;  bisakah ia 

menghentikan pelecehan ini ? Korban  
trauma pada laki-laki, ada keinginan 
untuk menghukum pelaku namun tidak 
tahu bagaimana caranya. 

Saya mengajaknya untuk mengidentifi 
kasi masalah yang terjadi pada dirinya 
agar ia menjadi paham di mana 
posisinya, serta memahami sebab dan 
akibat dari perasaan trauma yang 
muncul pada dirinya. Saat konseling saya 
ingin sekali membantunya keluar dan 
melepaskan diri dari pelaku, 
membantunya agar merasa nyaman 
dengan dirinya, menerima dirinya 
sendiri, dan melangkah maju ke depan. 

Kebutuhan seksual sifatnya alamiah, 
terberi dari Yang Maha Kuasa, untuk 
melanjutkan  kelangsungan kehidupan, 
yaitu  pertambahan jumlah manusia.  
Namun masalah akan timbul   kebutuhan 
seksual disalahgunakan untuk 
kenikmatan duniawi; tanpa mempertim-
bangkan  norma dan aturan yang 
berlaku. Kemajuan teknologi tinggi 
memungkinkan perilaku seksual semakin 
mudah didapat, sayangnya tanpa diikuti  
moral yang tepat. Pendidikan 
seksual ,kajian moral dan agama telah 
banyak dilakukan,tapi masih terjadi 
kekerasan dan pelecehan seksual. Per-
ilaku kekerasan tidak hanya terjadi di 
lingkungan masyarakat yang tidak 
berpendidikan, tetapi banyak juga 
dijumpai pada mereka yang 
berpendidikan tinggi. Perlu data statistik  
agar ada pengkajian apakah kekerasan 
seksual masih bersifat unik individual 
atau sudah menjadi hal yang biasa. 

Diperlukan upaya pencegahan pada 
masyarakat:  

 Tingkat makro: perlu ada pendidikan 
seksual mulai dari tingkat  SD 
sampai dengan mahasiswa, juga 
parenting yang sasarannya adalah 
mempersiapkan generasi  yang 
tangguh, paham akan dirinya serta 
memiliki “senjata” untuk 

menghadapi perlakuan lingkungan 
terhadap kesehatan seksualnya.  

 Tingkat mikro: orang tua perlu 
memberikan pembelajaran yang 
berkaitan dengan pendidikan 
seksual dengan usia, agar anak-anak 
siap mendayagunakan kebutuhan 
seksualnya secara tepat dan 
menyenangkan dengan cara-cara 
yang tepat. 

JaRi sudah beberapa kali melakukan 
studi pencegahan bahkan kampanye 
serta penyuluhan tentang kesadaran 
akan perilaku seksual dan cara-cara 
melakukan perlawanan ketika 
mendapatkan perlecehan seksual. 
Masyarakat memberikan respon positif 
dan nampaknya kegiatan ini harus terus 
dilakukan, idealnya masuk dalam 
kurikulum pendidikan mulai dari SD.  

“Hidup itu indah dan penuh warna”, 
inilah prinsip hidupku . Banyak yang bisa 
dilakukan dalam hidup, dari yang 
menyenangkan sampai yang 
menyedihkan, bantulah  mereka yang 
memerlukan bantuan dengan segera. 
Tingkatkan kepedulian pada sekitar, 
karena   akan membantu kita lebih ber-
empati dan memahami korban yang 
sedang terpuruk. 

 

Dra. Kasih Turniwati 

Hidup Bermanfaat Sepenuh Hati Nurani  

 

S 
aya relawan 
JaRI sudah 
hampir lima 

tahun.  Ketika berobat 
ke Dokter Aida, saya 

mendengar tentang JaRI dan setelah 
mendengar penjelasannya saya menjadi  
tertarik, karena ternyata JaRI  menangani 
korban kekerasan terutama KDRT. Saya 
tertarik menjadi relawan, karena saya 

(Bersambung ke halaman  5) 
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sendiri adalah korban KDRT; saya 
tergerak untuk membantu dan  saya tid-
ak ingin   ada lagi korban  KDRT.  

Saya melakukan pelayanan kasus, be-
berapa korban langsung menghubungi  
JaRI melalui layanan hotline, dan ada 
yang dirujuk oleh pihak lain. Setiap 
kasus membutuhkan penanganan 
berbeda; tergantung dari jenis kekerasan 
yang dialami, kondisi fisik dan mental 
korban, pelaku kekerasan, serta rentang 
waktu terjadinya. Beberapa kasus 
meninggalkan kesan mendalam, antara 
lain kasus Ibu rumah tangga yang 
mengalami KDRT yang dilakukan  
suaminya. 

 Korban (Ny X) datang dalam kondisi 
luka robek di bagian mulut karena 
dilukai suaminya, dalam kondisi stress 
dan depresi berat. Melalui asesmen 
diketahui ternyata Ny X adalah  korban 
pernikahan dini yang dipaksa menikah 
saat lulus SMA oleh orang tuanya. suami 
seorang dosen,lulusan universitas negeri 
ternama. Orang tua Ny X berpikir masa 
depan putrinya  akan aman dari masalah  
ekonomi. Ternyata Ny X telah mengala-
mi penderitaan selama 32 tahun, ia ber-
tahan dalam perkawinan ini karena  un-
tuk membahagiakan orang tuanya se-
bagai anak yang patuh. Apa yang terjadi 
pada Ny X ini  juga dialami oleh ibunya 
Ny X Ketika dipaksa menikah oleh orang 
tuanya . Ny X sering menumpahkan ke-
marahan dan kekecewaannya pada hot-
line (Curhat)  atas sikap  orang tuanya 
yang menghambat dia untuk menggapai 
cita2nya seperti melanjutkan sekolah 
kejenjang yang lebih tinggi (Perguruan 
Tinggi).  Ny X menikah diusia muda, 
Ketika anak2nya sudah beranjak dewasa 
Ny X ingin mewujudkan cita2nya  beliau 
mendaftar ke Perguruan Tinggi  dan be-
rusaha menyelesaikan program Pendidi-
kan S1, dengan gelar yang dimilikinya 
Ny X bekerja sebagai guru honorer dibe-

berapa SMK, semangat untuk menggapai 
cita2nya tidak pernah terhenti  beliau 
melanjutkan lagi kejenjang S2. Seiring 
dengan bertambahnya wawasan, penge-
tahuan dan pengalaman   ternyata itu 
semua  tidak juga  memberikan ketentra-
man pada kehidupan rumah tangganya  
dimana suaminya makin merasa ter-
saingi oleh keberhasilan dan kegigihan  
Ny X dalam mengejar mimpinya.  Ny X 
memposisikan hotline JaRI sebagai te-
man curhatnya sehingga  semua persoa-
lan selalu diceritakan dan seiring ber-
jalannya waktu Ny X mau mengambil 
pelajaran dari sisi kelam kehidupannya 
dalam berumah tangga  untuk  melanjut-
kan pada kehidupan yang lebih baik.   
Ketidak sempurnaan dalam berumah 
tangga tidak selalu harus berakhir diper-
ceraian atau perpisahan, karena 
sesungguhnya ketidak sempurnaan itu-
lah yang menyatukan menjadi sempurna. 

Kasus yang lain, pelecehan seksual 
terhadap anak  perempuan berumur 9 
tahun oleh  laki-laki, berumur sekitar 50 
tahun.   Pelaku melecehkan 4 orang anak 
perempuan,  salah satunya adalah 
anaknya sendiri. Sungguh kaget dan 
prihatin mendengarnya, bagaimana 
mungkin seorang ayah melakukan 
pelecehan terhadap anaknya sendiri? 
Saat asesmen tampak berbagai reaksi 
korban-korban; ada yang diam membisu, 
ada yang terlihat seolah tidak  terjadi 
apa-apa. JaRI menangani kasus ini 
sampai tuntas di pengadilan yang 
memutuskan pelaku dihukum 4 tahun 
penjara. Dalam masa pandemi JaRI mela-
yani konseling online dan website agar 
memudahkan korban  mendapatkan 
pertolongan. Korban dapat 
menghubungi layanan konseling online 
di nomor tilpon yang telah disosialisasi-
kan, setiap hari selama 24 jam. Suatu 
malam ada korban menghubungi JaRI 
lewat website, mengadukan kekerasan 

yang dilakukan oleh orang tuanya. Pen-
gaduan yang sangat  tragis, sehingga 
kami  segera menindaklanjuti dengan 
melaporkan kasus ini ke Polsek  
terdekat, dilanjutkan pada esok harinya 
dengan membawa bukti-rekaman pem-
bicaraan tilpon, tetapi tidak mendapat 
respon yang  baik, bahkan disarankan 
untuk langsung melapor ke Polrestabes. 
Setelah melalui diskusi panjang, akhirn-
ya Polrestabes Unit PPA bersedia 
membantu. JaRI didampingi oleh 5 
anggota Polri langsung meluncur ke TKP 
di daerah Cikutra Barat. Setiba di TKP 
kami bertemu dengan “korban” dan 
orang tuanya dalam keadaan baik-baik 
saja, ternyata apa yang dilaporkan oleh 
“korban” itu tidak benar. Hikmah dari 
kejadian ini kami menjadi tahu, ternyata 
menolong orang itu tidak mudah, tapi 
semua itu tidak menjadi hambatan, kita 
selalu harus ikhlas dan siap menolong. 
Selain melakukan pelayanan kasus 
kekerasan, saya ingin membagikan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
dapat mengembangkan dan memberi 
manfaat pada kehidupan orang lain.  

Saya memiliki kegiatan produktif yaitu, 
catering, memasak lauk pauk dan  kue- 
kue. Saya ingin menularkan pengalaman 
dan keterampilan ini kepada kaum 
perempuan  di desa agar mereka 

mempunyai kegiatan yang produktif dan 
memampukan kemandirian ekonomi.  

(Bersambung ke halaman  6) 
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Motivasi saya saat melayani korban 
KDRT yaitu menguatkan mental korban   
agar dapat  berfikir jernih menghadapi 
masalah yang sedang dihadapi, sehingga 
ia mampu memutuskan berdasarkan 
logika bukan emosi. Saya sering 

mengkhawatirkan kondisi korban, yang 
walaupun sudah mendapat konseling, 
masih ada kemungkinan kejadian 
tersebut menjadi trauma yang  akan san-
gat mempengaruhi kehidupannya, kare-
na itu saya ingin memberikan pelayanan 
yang tuntas. Kita mungkin tidak 
mengenal siapa yang kita bantu, tetapi 

jika kita melakukannya dengan sepenuh 
hati kita akan merasakan kepuasan dan  
pengalaman batin yang berharga yang 
akan menjadi inspirasi untuk pengem-
bangan  diri sendiri maupun  orang lain. 

 

 

(Sambungan dari halaman 5) 
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DARI DAN UNTUK MASYARAKAT 

Sely Martini ST., MSRDP  
Pengalaman membantu penulisan 

laporan FOJ periode 2018-2019 
 

S 
aat pertama 
kali diajak 
rapat 

mengenai Friends Of 
JaRI, saya sangat ter-
tarik untuk memban-
tu karena saya 

melihat bahwa JaRI telah banyak mem-
bantu masyarakat namun ceritanya be-
lum terekspos. Saya diminta untuk mem-
bantu menuliskan laporan kegiatan JaRI 
kepada Friends of JaRI (FOJ),  laporan 
tersebut dapat dijadikan sebagai per-
tanggungjawaban kepada para pihak 
yang telah membantu JaRI dengan hara-
pan mereka dapat terus berdonasi men-
dukung kerja-kerja JaRI di tahun-tahun 
berikutnya. Dari proses penulisan terse-
but, saya semakin bangga menjadi bagi-
an dari relawan JaRI karena banyak 
achievement yang telah JaRI lakukan di-
antaranya: Terdapat 124 kasus kekerasan 
yang ditangani oleh JaRI JaRI telah ber-
kampanye bagaimana mencegah kekera-
san terhadap perempuan dan anak kepa-
da 1442 orang  JaRI aktif menjaring rela-
wan untuk terus melahirkan anggota 
masyarakat yang diharapkan akan mem-
bantu proses pencegahan kekerasan ter-
hadap perempuan dan anak JaRI telah 
memberikan 112 jam pelayanan kepada 
korban kekerasan JaRI aktif sebagai saksi 
ahli pada proses penegakan hukum ka-
sus-kasus kekerasan JaRI aktif men-
gadvokasi kebijakan daerah atau nasion-
al yang memberikan perlindungan kepa-
da perempuan dan anak 

Fadila Nur Amalia, S.H. , M.IPol 

Pengabdian yang membuatku Bahagia 

 

A 
walnya aku 
menjadi 
relawan JaRI 

hanya untuk  mencari 
“keluarga” dan 
mengaplikasikan Ilmu 
yang aku pelajari 

semasa kuliah. Namun seiring dengan 
keterlibatanku   sebagai relawan JaRI 
aku mulai tertantang untuk mendalami 
dan ternyata aku senang dengan peran 
ini. Rekan relawan yang baik dan saling 
membangun membuatku selalu 
termotivasi. Menjadi relawan juga 
membuatku sadar ternyata menangani 
kasus itu tidak hanya harus cepat 
tanggap tetapi juga harus dengan hati. 
Suka dan duka sebagai relawan sudah 
kurasakan.  

Misalnya, saat melakukan promosi dan 
sosialisasi kegiatan JaRI di acara Car 
Free Day, selain berusaha menarik per-
hatian orang ditengah  keramaian, kepa-
nasan, aku harus bersabar menghadapi 
ketidak pedulian orang. Dengan tetap 

bersemangat dan tidak putus asa aku 
tetap memperkenalkan JaRI.  

Aku sadar untuk menjadi peduli orang 
harus mengetahui dan mengerti dan aku 
tidak bisa memaksa orang dengan cepat 
menjadi langsung peduli. Saat itu kami 
kampanye tentang Anak Aman, ada 
seorang ibu dan anaknya yang melihat 
dengan penuh tanda tanya. Aku kemudi-
an menerangkan kepada mereka seorang  
pentingnya menjaga dan menyayangi 
tubuh agar tidak mengalami kekerasan. 
Kepada sang ibu kujelaskan perannya 
untuk mencegah terjadinya kekerasan 
pada anak dan perempuan. Sang ibu 
menjadi mengerti dan bahkan turut 
menjelaskan  kepada anaknya tentang 
bagaimana menjaga dan merawat 
bagian-bagian tubuh sesuai gambar dan 
penjelasan dalam brosur, juga arahan 
relawan JaRI. Saat itu aku merasa 
bahagia, karena berhasil menambahkan 
satu orang  yang sadar untuk 
menjalankan pencegahan kekerasan ter-
hadap perempuan dan anak. Menjadi 
relawan berarti memiliki kesempatan 
menyebarkan kebaikan, dan bisa 
dilakukan kapan dan di manapun. Media 

(Bersambung ke halaman  7) 
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DARI DAN UNTUK MASYARAKAT 

sosial atau hotline, mendekatkan orang 
dan sangat bermanfaat terutama pada 
saat pandemi, saat orang membutuhkan 
bantuan bisa dengan segera ditangani 
dan dicarikan solusi.  Mereka yang ingin  
berkonsultasi, melaporkan kekerasan, 
atau hanya sekedar curhat dapat dilayani 
dengan aman. Sebagai relawan baru, aku 
belum banyak mendapat kasus dan 
menanganinya.  tetapi mendengar pen-
galaman relawan senior yang sering 
terjun ke lapangan untuk menangani 
kasus atau kampanye membuatku 
banyak belajar. Pengalaman mereka 
didiskusikan bersama sehingga kami 
mendapat wawasan dan mampu melihat 
dari berbagai sisi tentang sebuah kasus, 
sehingga  menambah ilmu dan masukan 
untuk penanganan kasus. 

Menjadi relawan JaRI membahagiakanku 
karena aku dapat menebar kebaikan  dan 
membagi kebahagiakan kepada orang 
lain. 

Karina Delicia Budiono, S.Psi., M.Psi., 

Psikolog 

Aku Berpikir dan Aku Bersyukur  

 

D 
engan latar 
belakang 
pendidikan 

psikologi dan profesi 
psikolog, menangani 
klien atau kasus yang 
berhubungan dengan 

psikologis bukan merupakan hal yang 
asing buatku. Awal ketertarikanku 
menjadi relawan adalah karena JaRI 
menangani kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang sering 
terjadi ,dan itu menggugah rasa ingin 
tahu, atau  lebih tepatnya penasaran. 
Penasaran mengapa kekerasan terhadap 
perempuan dan anak ini  terjadi dan 
malah semakin meningkat. Walaupun 
telah ada aturan /hukum , kekerasan 
tetap saja terjadi dan banyak korban 
yang malah tidak berani melapor.  Rasa 

penasaran bertambah saat aku  
mengerjakan tesis yang berkaitan 
dengan kekerasan pada perempuan dan 
hasrat menjadi psikolog forensik. Se-
bagai relawan JaRI aku belum banyak 
menangani kasus, dan masih harus 
banyak belajar. Tantangan sebagai rela-
wan kualami saat membantu menangani 
kasus yang belum pernah aku hadapi. 
Waktu itu seorang anak 9 tahun 
mengalami kekerasan seksual dari orang 
yang dekat dengannya. Aku menjadi 
bingung saat anak  tidak mau bicara pun 
bertatapan, aku berpikir keras,memutar 
otak apa yang harus kulakukan? Aku 
mencoba mengajaknya menggambar, 
berbicara dan bertanya tentang hal-hal 
ringan dengan suara rendah, aku dekati 
dan memposisikan  postur tubuhku 
sejajar dengannya. Akhirnya dia mau 
berbicara, saat itu aku  sangat bersyukur 
dan berterima kasih: “Terima kasih 
Tuhan dia sudah mau berbicara!” Dia 
sudah berani sedikit keluar dari rasa 
takutnya dan mulai mempercayaiku. 
Tapi, rasa bahagia itu tidak lama, 
perasaanku  bergejolak  saat 
mendengarkan ceritanya. Sedih, kaget, 
syok, dan menyesalkan apa yang terjadi: 
“kok bisa ini terjadi dan betapa kejadian 
itu ada di sekitarku!”. Selama ini 
mungkin aku kurang peka, tidak 
menyadari dan tidak waspada dengan 
apa yang terjadi di sekitarku. Pengala-
man ini menjadikan aku  lebih waspada, 
Banyak hal yang dapat kita lakukan 
untuk mencegah kekerasan terhadap 
anak, diantaranya memberikan penge-
tahuan akan peran orang tua yang harus 
mengawasi anaknya, dan memperkenal-
kan pada anak tentang tubuhnya. Pem-
bicaraan mengenai seksualitas antar 
orang tua dan anak seharusnya tidak 
ditabukan. Dengan anak mengenali 
seksualitasnya maka ia akan menjaga 
tubuh dan dirinya. Anak juga harus 
diajari untuk waspada terhadap 
lingkungan dan perilaku orang di 
sekitarnya, karena seringkali pelaku 
kekerasan anak adalah orang dekat. 

Kekerasan yang dialami anak akan 
membuatnya trauma yang akan diingat 
sepanjang hidupnya. Mereka harus kita 
hindarkan dari pengalaman traumatis 
agar dapat melewati jalan panjang ke-
hidupan di depannya untuk meraih masa 
depan yang cerah. Mengikuti kegiatan 
JaRI juga membuatku memiliki 
pandangan baru tentang kesetaraan 
gender dan hak perempuan. Agama 
banyak menjelaskan masalah kedudukan 
perempuan dan ini menjadi 
menarik ,karena Indonesia adalah negara 
yang masyarakatnya banyak menjadikan 
pendekatan agama sebagai rujukan. 
Banyak pendapat yang masih bias 
padahal dalam agama perempuan dan 
lelaki kedudukannya setara. “Kalau 
perempuan melayani suami atau 
berbakti pada pasangannya itu hanya 
karena dia ingin lebih mendekat pada 
Tuhannya”. Kalimat itu dikatakan Ibu 
Musdah dan ini membuatku berfikir 
bahwa dengan Habluminannas kita bisa 
Habluminallah (mendekat dengan 
manusia sekaligus mendekat pada 
Allah). Sama halnya dengan menjadi 
relawan, berbuat kebaikan dan 
mendekat pada orang lain kita akan 
semakin dekat pada Tuhan, begitu 
menurutku. Bergabung dengan JaRI 
membuatku banyak bersyukur bertemu 
banyak orang yang rela berbagi, berbuat 
kebaikan dan membahagiakan orang lain 
dengan caranya masing-masing. Sesama 
relawan saling berbagi pengalaman 
hidup yang memotivasi, saling 
menyadarkan bahwa banyak kasus 
kekerasan terjadi di sekitar kita. Aku 
yang semula naif dan kurang perhatian 
menjadi  lebih sensitif dan waspada.  

Motto hidupku  “Cogito Ergo Sum” (Rene 
Descartes), yang dahulu kuartikannya  
hanya sebagai “Aku Berpikir Maka Aku 
Ada”, sekarang kalimat itu bukan hanya 
untuk pikiran kita tapi lebih kepada 
kesadaran, ketika kita lebih aware 
dengan dunia sekitar kita membuktikan 
bahwa kita eksis di dunia ini.  
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RENCANA KEGIATAN 2020—2021 

 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui diskusi publik, seminar/webinar, kampanye publik bersama 

stakeholders, advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
 Perluasan bantuan psikologis bagi propinsi diluar Propinsi Jawa Barat bagi korban-korban kekerasan yang telah 

menghubungi website dan Hotline Yayasan JaRI 

 Pembuatan buku ”ANAK AMAN” berisi deskripsi perjalanan proyek  pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan 

melibatkan orangtua dan guru sebagai ekosistem pembantu anak. 
 Pembuatan buku kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Yayasan JaRI. 

 Penerbitan Newsletter secara periodik 

 Perekruitan relawan baru dan pembinaan relawan lama  

Latar Belakang: Penggunaan digital di-
masa pandemi ini sangat meningkat 
dengan masih diberlakukannya kegiatan 
belajar melalui sistim daring. Oleh kare-
na itu, pola pengasuhan dan peran 
orang tua/pengasuh dan guru sangatlah 
penting dimasa pandemi Covid 19 ini.  
Komunikasi yang terbuka serta 
partisipatif dalam menghadapi masalah-
masalah yang ditimbulkan dari pandemi 
ini akan membuat keluarga dan anak 
menjadi tangguh menghadapi kesulitan-
kesulitan hidup ini dan dijauhkan dari 

kekerasan, eksploitasi dan pelecehan.  
Dukungan kesehatan mental dan psikos-
osial bagi anak-anak, remaja dan keluar-
ga akan menjadikan keluarga semakin 
erat, utuh dan resilien menghadapai 
dampak-dampak pandemi Covid19 yang 
berkepanjangan ini. Yayasan Jaringan 
Relawan Independen (JaRI) mengundang 
Bapak/Ibu untuk mengikuti Parenting 
dan Perlindungan Anak di Era Digital di 
tengah Pandemi Covid-19. Webinar ini 
bersifat terbuka bagi umum dan untuk 
partisipan di seluruh indonesia. 

 
Topik dan Pembicara: 

Narasumber: 
Dr. Fitri Ariyanti Abidin M.Psi (Psikolog Klinis Anak dan pakar parenting) yang akan menyampaikan: Kiat Parenting diera Digital 
menghadapi pandemi Covid19, 

Penanggap: 

 Orang Tua Siswa: Ms. Anu Radha: Berbagi pengalaman dalam pengasuhan dan perlindungan anak diera digital 

 Guru sekolah SLTP - SLTA: Dra Novy Marwaty Takarina: Berbagi pengalaman mengajar dan memastikan kesejahteraan murid 
dalam menjalankan ”school from home” melalui daring 
Moderator: Erwin Fazrin M. Psi, Psikolog 

Catat tanggalnya: 
Webinar Parenting dan Perlindungan Anak di Era Digital di tengah Pandemi Covid-19 

 Sabtu, 12 Desember 2020 

 Pukul 14.00 – 16.00 WIB 

 Media Zoom Webinar & Live YouTube 

 Daftar sekarang ! di klik link ini: https://bit.ly/3IpJaRI 
Pendaftaran Free, tersedia e-sertifikat  


