
 

 

Hal  1 

PENCEGAHAN 

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Yayasan JaRI meliputi kegiatan 
pendidikan, penyuluhan/ kampanye, diskusi publik/ seminar dan advokasi dan penulisan di 
media cetak.  Seminar “PARENTING DAN PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DI TENGAH 
PANDEMI COVID-19” 12 Desember 2020 melalui zoom dan Youtube dengan peserta 219 
orang  

Selamat Jalan Ibu Bulantrisna 
Djelantik,  

Pendiri Yayasan JaRI 

 

Visi JaRI 
Membantu masyarakat untuk 

pencegahan kekerasan dan memberi 
pelayanan bagi korban kekerasan 

 

Salam JaRI !! 

Pada edisi kedua ini 
kami hadir kembali 
mengabarkan kegiatan 
Yayasan JaRI periode 
Des 2020 - Maret 2021.  

Pandemi Covid19 masih 
berlangsung, namun 
kami tetap melayani 
kaum perempuan dan 

anak yang memerlukan dukungan kami me-
lalui layanan online maupun offline dan 
tetap aktif memberikan edukasi melalui 
kanal-kanal medsos Yayasan JaRI. Kami ber-
syukur pelayanan konsultasi psikologi kami 
bisa dijangkau oleh lebih banyak orang 
dengan area geografis yang lebih luas lagi.  

Pada tanggal 24 Februari 2021 kami berduka 
karena seorang pendiri JaRI yang sangat kita 
kasihi meninggalkan kita. Semoga ibu Bu-
lantrisna Djelantik beristirahat dengan 
damai dan keluarganya mendapat kekuatan. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, se-
luruh pengurus dan relawan juga mengucap-
kan “Selamat merayakan Idulfitri 1442H”, 
semoga kita senantiasa diberkatiNya. 

Selamat membaca ! 

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 
 

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 
Donasi : BCA 0088355388; an:  Yayasan Jari 
Relawan Independen 

Edisi: Jan—Mar 2021 

PELAYANAN 

Layanan pendampingan untuk pemulihan korban kekerasan di Yayasan JaRI meliputi pelayanan 

medis, psikologis dan hukum. Total klien yang dilayani dari 1 Desember sampai 30 April 2021 

sebanyak 47 

Relawan berkontribusi dalam kegiatan JaRI dengan terlibat dalam kepanitiaan seminar/
webinar dengan berperan aktif sebagai pendampingan klien, notulis, moderator, pembicara, 
dsb. Mereka juga aktif dalam mempersiapkan konten media sosial dan website. Relawan 2020 
dari Prasetya Mulya  telah berproses dan menghasilkan  input-input untuk perbaikan kanal-

DARI dan UNTUK MASYARAKAT 

Mengenang  Ibu Ayu Bulantrisna Djelantik 

Deventer, 8 September 1947—Jakarta, 24 Februari 2021 

Tahun 1998 suasana gemuruh reformasi  di tanah air. Bulan menghubungiku untuk 
membantu dalam gerakan “melawan ketidak adilan”. Bersama  beberapa orang kami 
mendukung kampus kampus menyelenggarakan latihan P3K. Waktu itu  terjadi demonstran 

digebuki tentara, di terjadi “Tragedi Semanggi”. Di Bandung kami 
mengupayakan agar mahasiswa yang perlu perawatan  dapat 
dirujuk ke RS, diselundupkan dengan ambulans. Bulan 
diwawancara CNN, tapi dalam tayangan hanya terlihat tangannya 
yang sedang menjahit hidung demonstran. Kami berjejaring 
dengan “para pembela kebenaran”. Kami sangat marah dengan 
terjadinya  pemerkosaan perempuan kelompok etnis Tionghoa. 
Kami menyelenggarakan seminar di Bumi Sangkuriang, Bandung  
dengan tema  “Bagaimana melindungi hak korban perkosaan”, 
salah satu rekomendasinya adalah pemberian “morning after pill” 
untuk mencegah korban tidak hamil. Di tengah suasana yang 
berangsur tenang, kami berembug  bagaimana   kelanjutan 
organisasi ini, lahirlah Yayasan Jaringan Relawan Independen
(JaRI). Sekelompok kecil orang-orang yang merasa  perlu ada 

upaya untuk membantu korban kekerasan. Awalnya beroperasi tanpa sekretariat, sampai kami 
mendapat tempat di klinik Ema, Jl Sumatra Bandung.  

(Bersambung ke hal.2) 
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Sebagai satu satunya organisasi yang terbuka 
menangani korban kekerasan, JaRI  mendapat 
dukungan dari Yayasan Mitra Mandiri.  

Bulantrisna  sebagai ketua JaRI aktif hadir 
dalam berbagai kegiatan; menyelenggarakan 
fund rising dengan melelang lukisan, 
mementaskan drama  “Vagina monolog” 
karya  Eve Ensler diproduksi oleh Jajang C 
Noor,  melaksanakan beberapa pertemuan di 
rumah Cemara milik Ibu Toety Heraty,di 
Ciumbulleuit Bandung  membahas  novel  
“Perempuan di titik nol” karya Nawal El 
Sadawi. 

Bagi sahabat dan teman-teman di JaRI, Bulan 
adalah teladan yang bukan hanya dapat 
mengatasi kesulitan hidupnya tetapi terus 
berkreasi dan menebarkan kebaikan. Dalam 
menghadapi masalah, sikap optimisnya 
sangat menonjol: “Kita coba saja dulu!” kata 
yang biasa diungkapkannya saat mencari 
solusi. Tanpa banyak bicara hal itu juga dia 
terapkan, optimis dan  kerja keras. Misalnya 
pada saat mengalami kesulitan penyesuaian 
gelar Doktornya dari Jerman, dia mengambil 
S3 lagi melalui UNPAD di Antwerpen Belgia 
1996.  

Perhatiannya pada hal hal pribadi juga cukup 
besar. Saat ke Bangladesh untuk pertemuan 
sound hearing, ia mengunjungi Hanna yang 
bertugas di WHO Bangladesh dan memberi  
jaket kulit yang sampai sekarang masih 
digunakan. Juga waktu  melayat Nida yang 
merawat  suaminya selama 21 tahun, Bulan  
mendorongnya untuk menuliskan 
pengalaman itu. Bulan sendiri berhasil 
melaksanakan tugas perkembangannya 
dengan baik.  

Ketiga anaknya sudah berkeluarga dan hidup 
mandiri. Krisna memberinya dua orang cucu, 
seorang cucu dari Bismo,  dan seorang cucu 
dari Asmara.  

Tahun 2015 JaRI harus mencari lokasi 
sekretariat baru karena Aida sudah tidak akan 
praktek lagi. Bulan  membantu JaRI untuk 
menyelenggarakan malam dana pagelaran 

dramatari Legong & Bharatanatyam “Ardjuna 
Dibiasakti” yang merupakan pertunjukan 
lintas budaya, Indonesia-India.  Kolaborasi 
bengkel tari Ayu Bulan  dengan Sindhu Raj 
dan kelompoknya berhasil mendapat dana 
operasional kegiatan, juga mendapat 
bantuan dari dr Tina Agoestina SpOG untuk 
menempati salah satu ruang di  Klinik Azalea 
jl Sukadjadi Bandung sebagai sekertariat  
sampai sekarang  

Pada  2018 dalam rangka peringatan dua 
dasawarsa JaRI, lagi lagi Bulan  membantu 
JaRI menggalang dana dengan  pagelaran  
“Legong Sampek Engtay ” sebuah dramatari 
lintas budaya Indonesia - Tiongkok, 
menampilkan Bengkel Tari Ayu Bulan dan 
komunitas budaya Tionghoa Bandung. 

Betapa terkejutnya kami, di bulan November 
tahun 2019 mendapat berita  Bulan sakit 
dengan diagnosis kanker pankreas. Lagi lagi 
kami saksikan kegigihannya melawan sakit, 
dalam suasana pandemi COVID-19 ,tanpa 
berhenti berkreasi, kemoterapi dijalaninya 
dengan tabah. Pribadinya yang lemah lembut 
dan kegigihannya melewati pasang surut 
kehidupan sungguh mengagumkan, 
semangatnya untuk terus membela hak 
perempuan dan anak melawan kekerasan  
telah  menjadi teladan. 

Selamat jalan Bulan, JaRI akan terus 
berkiprah mencegah dan membantu 
penyintas kekerasan dalam kesetaraan, diatas 
semua golongan, berdasar kemanusiaan. 
Semangat dan teladanmu tetap 
menginspirasi kami semua. 

Bandung 28 Februari 2021;  
dilaporkan oleh Ilsa Nelwan. 
 

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE-80 PADA 

BAPAK PETER EKO SETIO; SEMOGA SELALU 

DI BERKAHI KESEHATAN DAN KEBAHAGIAN 

B apak Peter Eko Setio sampai 2020 
menjabat sebagai Komisaris Bank 
OCBC NISP. Beliau banyak memberi 
masukan pada Pembina dan 

Pengurus JaRI untuk menggalang dana 
melalui mekanisme Friends of JaRI. Pak Peter 
juga mendukung kegiatan JaRI untuk 
pencegahan kekerasan pada perempuan dan 
anak. 

 

(Sambungan dari hal. 1) 

Ardjuna Dibiasakti 

Ardjuna Dibiasakti  

PENCEGAHAN 

Tarian Legong Sampek Engtay 

WEBINAR “PARENTING DAN PERLINDUNGAN 

ANAK DI ERA DIGITAL DI TENGAH PANDEMI 

COVID-19” Sabtu, 12 Desember 2020  

             Ketua Yayasan JaRI membuka 
Webinar ini dan menyampaikan , kegiatan 
mengantisipasi dampak social yang terjadi 
akibat peningkatan penggunaan fasilitas 
digital khususnya pada anak dan remaja 

sebagai dampak pandemi  Covid 19. 
Bertindak sebagai moderator dalam  webinar 
ini adalah Bapak Erwin Fazrin, MPsi. Webinar 
menampilkan  pembicara  dan penanggap 
yang mendiskusikan aspek dan kiat yang 
berkaitan dengan  dampak digitalisasi pada 
kegiatan belajar mengajar di era pandemi   

 

Pembicara : Dr Fitri Aryanti Abidin, M.Psi 

 B 
erbagi tentang “Kiat 
Parenting di Era 
Digital di Tengah 
Pandemi Covid-19”, 
menyampaikan 

beberapa hal penting, yaitu : 

(Bersambung ke hal.3) 
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a.  Untuk mencapai tujuan pengasuhan perlu 
diperhatikan prinsip & praktik pengasuhan 
digital diantaranya cinta kasih 
(membicarakan kebaikan & keburukan 
gadget dalam suasana rileks), struktur 
(batasan & arahan); membicarakan masalah, 
menyepakati batasan & arahan dalam hal 
konten, durasi, dan tempat, serta otonomi 
(remaja); memberikan kepercayaan dan 
tanggung jawab bagi anak.  

b. Tantangan parenting di era digital di 
tengah pandemi; sebagai momen untuk 
memahamkan diri & anak tentang kebaikan 
gadget, menghayati pentingnya aturan dan 
batasan penggunaan gadget, mengajarkan 
problem solving & bersama-sama 
menyelesaikan masalah, dan momen untuk 
menghayati nilai dan organisasi keluarga. 

c. “RUMAH” menjadi kiat parenting di era 
digital di tengah pandemi 

1) Ritual momen santai keluarga 

2) Utarakan pengakuan & pujian 

3) Mengeksplorasi solusi 

4) Akui masalah angota keluarga sebagai 
masalah bersama 

5) Harus yakin bahwa orang tua & anak 
berdaya.  

Take home message: Pandemi adalah momen 
terbaik untuk melihat wajah sesunguhnya 
dari  keluarga kita, dan kita renungkan  
keluarga seperti apa yang ingin kita bangun, 
lalu wujudkan bersama 

Penanggap : 

1. Dra. Novy M. Takarina (Guru BPK Penabur) 

M enyampaikan 
beberapa 
tanggapannya 
sbb:  

a. Hubungan yang baik antara orang tua dan 
anak akan menjaga kualitas dan semangat 
belajar anak 

b. Dampak PJJ bagi siswa menyenangkan bagi 
anak yang pernah menjadi korban bullying 
sehingga siswa tsb tidak perlu ke sekolah. 
Sedangkan bagi anak yang tidak senang 
akan berdampak pada keadaan  yang 
berbahaya; anak menjadi pendiam dan di 
kamar saja, kurang bersosialisasi dengan 
dunia luar.  

c. Bila Sekolah berfokus pada nilai akan 
timbul kecenderungan siswa memakai 
joki :  tua atau guru les. Orang tua harus 
menanamkan prinsip kejujuran dengan 
diskusi untuk tidak  berfokus pada hasil/ 
nilai. Tanyakan kepada sekolah persentase 
pemberian nilai dan lakukan komunikasi 
dengan sekolah terkait kebijakan, dll. 

d. Guru harus update informasi terus 
menerus, dan orang tua perlu ber-medsos. 

e. Bagaimana ritual dalam keluarga dan 
keluarga jadi problem solver. 

2. Ms Anu Radha ( orang tua murid )  

M enyampaikan 
pendapatnya 
sebagai berikut:  

 

a. Peran orang tua melindungi anak-anak 
(mana yang boleh dan tidak) terutama 
berkaitan dengan internet dan orang tua 
harus melengkapi dirinya dengan 
pengetahuan dasar tentang teknologi agar 
tidak direndahkan oleh anak-anak. 

b. Berbagi informasi dengan keluarga dan 
diskusi dengan terbuka tentang bahaya 
medsos dan menjaga anak-anak aman dari 
predator .  

c. Orang tua memerlukan keseimbangan 
antara nilai dan prinsip (orang tua harus 
mau untuk belajar), bagaimana mengatur  
mengecek waktu/berapa jam (usage 
statistic) melihat sosmed, game, dll?  
Orang tua harus dapat mengarahkan 
kepada hal yang positif. 

Prinsip pengasuhan ‘Cinta kasih’ Connection 
before correction, menjadi catatan penting 
dalam webinar ini. Kiat Parenting di era 
digital di tengah pandemi (akronim 
“RUMAH”) juga harus menjadi ritual antara 
orang tua dan anak.Webinar ini diikuti oleh 
219 partisipan melalui zoom dan youtube, 
berlangsung dengan sukses baik dari jumlah 
peserta  ketepatan waktu dan dari pemateri 
dan kedua penanggap. Pengurus dan 
partisipan menilai bahwa  isi materi yang 
disampaikan, penguasaan materi dan 
bagaimana penyampaian materi oleh 
pembicara sangat baik.  

 

 

 

(Sambungan dari hal. 2) 

PENCEGAHAN 

PELAYANAN 

PENINGKATAN PELAYANAN MELALUI 

KONTAK DI WEBSITE PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 MULAI 2020 

Selama tahun 2020 Divisi Pelayanan Jari 
telah melakukan beberapa kegiatan sesuai 
dengan tugas dan peranannya, yaitu 
melayani korban kekerasan :KDRT, KDP, KTA, 

dan SSA. Divisi Pelayanan JaRi juga 
melakukan kegiatan Case Conference pada 
bulan Juli dan Desember 2020. Pada bulan 
November 2020 juga mengadakan workshop  
“Mindfulnes Approach” untuk meningkatkan 
skill penanganan korban kekerasan  kepada 
anggota dan relawan JaRi . Untuk pelayanan 
kasus korban kekerasan, JaRI menangani 

sebanyak 80 kasus pada tahun 2020, baik 
yang secara langsung diterima di kantor JaRI, 
rujukan dari beberapa lembaga lain, hotline, 
dan website.  Terjadi peningkatan jika 
dibandingkan dengan pelayanan pada tahun 
2019 yang hanya 26 kasus yang ditangani 
pada tahun 2019. Peningkatan terbesar pada 

(bersambung ke hal 4) 

PENANGANAN KASUS JANUARI - APRIL 2021 

TUNTAS 33 70,2% 

TIDAK TUNTAS 14 29,8% 

TOTAL KASUS 47 100,0% 

Keterangan 

Jumlah kasus yang dirujuk 5   

Dirujuk tidak tuntas 3   

Dirujuk tuntas 2   

KASUS MASUK MELALUI 

WEBSITE 20 42,55% 

HOTLINE 16 34,04% 

RUJUKAN 10 21,28% 

DATANG LANGSUNG 1 2,13% 

JUMLAH 47 100,00% 
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tahun 2020 ini terjadi pada laporan melalui 
website yaitu sebanyak  52 kasus atau 65% 
dari jumlah kasus 2020.  

Semula keterjangkauan layanan kami 
terbatas di lokasi Bandung Raya. Peningkatan 

kasus terjadi dengan dibukanya layanan 
pelaporan online melalui websit, dengan 
layanan online kami dapat menjangkau 
Brebes, Pekan Baru, dan Palembang.  

Situasi pandemi membatasi pergerakan 
masyarakat, keberadaan layanan online 
membuka peluang bagi korban di wilayah 
lain untuk menghubungi JaRI. Selain 
menghilangkan kendala jarak, merekapun 
lebih berani meminta tolong dan  
melaporkan kasusnya secara online tanpa 
kuatir atau ketakutan diketahui oleh  pelaku.   

Hingga saat ini JaRI terus melakukan 
pelayanan baik untuk kasus baru maupun 
penuntasan kasus lama. Kami akan terus 

meningkatkan pelayanan yang dilakukan 
untuk menangani korban kekerasan terlebih 
lagi dampak pandemi Covid-19 semakin 
nyata bagi korban. Layanan pelaporan online 
sangat membantu untuk menjangkau korban 
diluar wilayah lokasi kami,  semoga korban 
dapat segera melaporkan kejadian kekerasan 
yang menimpa dirinya dan untuk segera 
mendapatkan pertolongan. Mengingat 
urgensi dari pelayanan online ini,  kami telah 
mengajukan proposal untuk peningkatan 
kapasitas layanan online pencegahan 
kekerasan kepada USAID CARE Gender Based 
Violence dan HIVOS VOICE Influencing Grant.  

 

(Sambungan dari hal. 3) 

PENCEGAHAN PELAYANAN 

Dari dan Untuk Masyarakat 

Millia Asri. S.Psi 

Menjadi Relawan yang Tidak 

Hanya Berkata, tapi Juga 

Berbuat Ikhlas yang Memberi 

Makna. 

S aya menjadi relawan 
Yayasan JaRI sejak 
tahun 2019, karena 
ingin  menjadi “orang 

yang terpakai” artinya dapat memberikan 
manfaat yang luas kepada masyarakat  sesuai 
dengan  profesi  saya :Psikologi . Saya 
mengetahui Yayasan Jari dari internet dan 
tertarik dengan kegiatannya, saat dosen saya 
memberitahu Yayasan JaRI merekrut  
relawan, saya langsung mendaftarkan diri. 
Saya telah  memberi  layanan psikologis 
kepada  12 kasus; ada dua kasus yang sangat  
mengesankan  

Kasus pertama:  

Seorang ibu rumah tangga yang mengalami 
KDRT oleh suaminya. Dia bercerai  namun 
tidak berdaya karena  gangguan 
psikologisnya yaitu masalah kecemasan  dan 
tidak mandiri secara ekonomi. Kompleksitas 
yang rumit. Konseling dilakukan dengan 
pendekatan psikologi positif sehingga klien 
yang semula merasa tidak berdaya dan tidak 
dicintai berhasil   melihat kekuatan – 
kekuatan yang dimilikinya. 

Kasus kedua : 

Nona B yang mengalami pelecehan oleh 
pamannya, sehingga ia  memiliki ketakutan  
untuk menjalin interaksi dengan lawan jenis, 
kadang timbul pikiran untuk bunuh diri dan 

kadang juga muncul pikiran untuk 
membunuh pelaku. Untuk kasus ini, 
konseling  dilakukan dengan pendekatan CBT 
(Cognitive behavior Therapy). Klien  mulai 
menyadari pikiran – pikiran otomatis yang 
salah atau distorsi kognitif yang dimilikinya, 
ia mulai dapat melihat  kelebihan dan 
potensi positif  yang dimilikinya dan bisa 
dikembangkan. Sayang sekali kasus ini tidak 
tuntas , padahal  seharusnya proses 
konseling berlanjut. 

Kedua kasus ini terjadi di Bandung , begitu 
dekat dengan kita.  Keduanya   mendapat 
informasi tentang  Yayasan Jari dan 
menghubungi  kami ketika merasa perlu 
bantuan. Banyak  korban KDRT tidak tahu 
apa yang harus mereka lakukan, bagaimana 
menghadapinya , dan kadang walaupun 
sudah tahu harus mengambil sebuah 
keputusan , masih bingung apakah jalan yang 
akan mereka tempuh itu  tepat ?  

Saya harus bersikap profesional, mengatasi 
emosi: keprihatinan, kesedihan bahkan 
kegeraman terhadap pelaku, agar dapat 
objektif melihat masalah klien.  

Selama pandemi saya terlibat dalam 
penanganan kasus secara online di Yayasan 
Jari. Sebagian besar adalah kasus KDRT. 
Konseling online sedikit lebih sulit 
dibandingkan dengan konseling biasa karena 
tanpa tatap muka. Banyak informasi penting 
melalui bahasa tubuh  dan ekspresi  tidak 
dapat  tertangkap. Sebagai konselor kami 
harus benar – benar mendengarkan klien dan 
memahami klien hanya melalui  cerita dan 
intonasi suara.  

Konseling online sangat membantu dan saya 
berharap  konseling online yang dilakukan 
oleh JaRI dapat lebih luas menjangkau  anak 
dan perempuan yang mengalami kekerasan. 
Kadang hanya dengan bercerita  saat 
konseling klien sudah dapat melakukan 
proses release terhadap emosi – emosinya, 
mereka mendapat insight dari masalahnya, 
sehingga mereka dapat menghadapi dan 
mengambil keputusan yang lebih baik. 

Pengalaman berharga lain yang saya 
dapatkan yaitu pengalaman 
bertemu,berinteraksi dan bekerjasama 
dengan semua pengurus JaRI. Semangat dan 
dedikasi mereka lebih besar dibandingkan 
dengan anak muda pada umumnya.  Ini 
menjadi sentilan dan motivasi bagi saya 
untuk lebih bersemangat dan terus belajar.   

Interaksi dengan klien yang memiliki  
berbagai masalah menjadi pelajaran 
berharga,saya  diperkaya dengan pengalaman 
yang meningkatkan kemampuan sebagai 
konselor 

Menjadi relawan tidak sebatas rela 
melakukan  sesuatu  untuk orang lain tanpa 
imbalan materi, tetapi  juga memberikan 
waktu dan tenaga dalam  aktivitas yang 
memberikan dampak positif bagi lingkungan 
dan masyarakat.  

 

 

 


