
 

 

Hal  1 

PENCEGAHAN 

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Yayasan JaRI meliputi kegiatan 
pendidikan, penyuluhan/ kampanye , diskusi publik/ seminar dan advokasi serta penulisan di 
media cetak. Pada triwulan kedua tahun 2021 dilaksanakan webinar “WASPADAI TOXIC RELA-
TIONSHIP” pada 10 April 2021 melalui zoom dan Youtube dengan peserta 367 orang.  

 

Sebuah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh Yayasan JaRI dalam rangka memperingati 
hari Kartini dan menyongsong kemerdekaan RI. Lomba menulis, kampanye “Speak up” dan 
Talkshow “Merdeka dari Kekerasan” telah terlaksana sejak bulan April hingga Agustus 2021. 
Penilaian naskah lomba dilakukan oleh Tim Juri, yaitu DR Tetty Rismiati Psi., Kristy Nelwan 
MA., Mualifah SPd. 

 

Layanan pendampingan untuk pemulihan korban kekerasan di Yayasan  JaRI meliputi pela-
yanan medis, psikologis dan hukum. Total klien yang dilayani dari 1 Januari sampai 30 Juni 
2021 sebanyak 75 orang dengan rincian  jenis kekerasan yang dialami yaitu  kekerasan psikis 
56%, kekerasan fisik 33% dan kekerasan ekonomi 9%. 

 

 

Relawan berkontribusi dalam kegiatan JaRI dengan terlibat dalam kepanitiaan seminar/
webinar/lomba menulis dengan berperan aktif sebagai pendampingan klien, notulis, modera-
tor, pembicara, dsb. Mereka juga aktif dalam mempersiapkan konten media sosial dan web-
site. Relawan 2020 dari Prasetya Mulya  telah berproses dan menghasilkan  input-input untuk 
perbaikan kanal-kanal medsos Yayasan JaRI antara lain interface website, membuat high-
lights, guideline posting, planning content Instagram untuk memudahkan masyarakat 
mendapatkan informasi dan menjadi follower JaRI 

 

 

Visi JaRI 
Membantu masyarakat untuk 

pencegahan kekerasan dan memberi 
pelayanan bagi korban kekerasan 

 

Salam JaRI !! 

Salam Sejahtera, 

Puji Syukur kehadirat Tu-
han YME bahwa kita 
semua dalam keadaan 
sehat dan masih diper-
temukan kembali dalam 
Berita JaRI ini. Walaupun 
ada keterlambatan dalam 
terbitnya Berita JaRI edisi 
ini, kami sangat berbaha-

gia tim editor telah bekerja keras menyusun 
edisi April-Juni 2021. 

Dalam masa pandemi tim relawan JaRI mela-
yani kasus-kasus kekerasan yang terus 
meningkat dan meluas ke beberapa propinsi 
diluar Pulau Jawa melalui penggunaan 
teknologi digital. 

Kami berbangga hati akan sambutan yang 
sangat baik dalam Lomba Menulis dalam 
rangka Hari Kartini dan menyongsong HUT 
Kemerdekaan RI ke 76 dengan tema 
“Merdeka dari kekerasan” yang diikuti lebih 
dari 500 penulis. 

Kami bersyukur dan berterima kasih kepada 
para relawan yang terus menerus tanpa le-
lah menjadi motor utama seluruh program 
pelayanan JaRI dengan dukungan Pengurus, 
Pengawas dan Pembina yang solid. 

Salam JaRI. 
Ingrid Hilman 

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 
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Hal  2 

WEBINAR “WASPADAI 

TOXIC RELATIONSHIP” 

Sabtu, 10 April 2021 

Pembicara Karina 

Delicia Budiono, S.Psi., 

M.Psi., Psikolog 

(Psikolog Yayasan JaRI) 

Webinar diawali dengan pembukaan oleh 
Ketua Yayasan JaRI, dr. Ingrid Hilman M.Sc. 
Dipandu oleh moderator, Hari Setyowibowo, 
S.Psi., M.Psi., Psikolog. (dosen di Fakultas 
Psikologi UNPAD dan Kandidat Doktor Vrije 
Universiteit Amsterdam). 

Karina menjelaskan Apa itu toxic 
relationship, Kategori Kekerasan dalam 
pacaran, penyebab dan dampaknya serta 
bagaimana terhindar dari toxic relationship 
dan trik hubungan sehat. Toxic relationship 
adalah hubungan (pacaran/pertemanan/
keluarga) yang diwarnai oleh kekerasan baik 
secara verbal maupun non verbal karena 
adanya ego dari diri seseorang yang ingin 
mengontrol penuh pasangannya. Bentuk 
kekerasan di dalam relationship bisa 
bermanifestasi menjadi kekerasan emosi, 
sexual (pelecehan), fisik dan ekonomi. 
Dampak yang bisa dialami oleh penyintas 
toxic relationship adalah kesehatan mental 
yang terganggu, tidak mempercayai diri 
sendiri, stress dan cemas, trauma, gangguan 
dalam kehidupan sehari-hari, tidak merasa 
aman, sulit mencintai diri cenderung menarik 
pelaku toxic relationship  secara berulang. 

Penyebab toxic relationship antara lain 
adalah masih adanya belief system yang 
salah di dalam budaya/masyarakat  seperti 
beranggapan bahwa perempuan tidak 
seberharga laki-laki, menormalisasikan 
kekerasan sebagai solving problem dan tidak 
ada perlindungan yang kuat secara hukum 
untuk melindungi penyintas. 

Penyintas toxic relationship kebanyakan  
kaum perempuan. Salah satu penyebabnya 
adalah budaya patriaki yang masih melakat 
di Indonesia. Lelaki menjadi merasa 'berhak" 
melakukan kekerasan. Ideologi maskulin ini 
mampu melumpuhkan penyintas untuk 
segera membuat keputusan yang  benar saat 
mereka masuk dalam hubungan yang toxic 
ini. 

Webinar ini juga membahas bagaimana cara 
penyintas meninggalkan toxic relationship. 
Solusi yang diberikan begitu nyata, antara 
lain, memberi 'waktu' kepada penyintas 
untuk mereka menyadari telah berada di 
hubungan toxic dan memerlukan bantuan 
dari pihak lain yang berkompeten agar bisa 
lepas dari pola kekerasan ini.  

Dan, yang terakhir, webinar 'Waspadai Toxic 
Relationship' memberi tips bagaimana 
terhindar dari toxic relationship dan trik 
bagaimana membina hubungan sehat? Tips 
yang paling mendasar agar terhindar dari 
toxic relationship adalah membuat para 
perempuan mengerti betapa pentingnya 
kembali kepada diri sendiri (self-love) 
sehingga penyintas tidak lagi mengizinkan 
hubungan yang tidak setara mengontrol 
mereka. 

Trik membina hubungan sehat di dalam 
webinar ini akan membuka mata perempuan 
untuk mengerti bahwa konflik yang baik itu 
yang tidak abusive, hubungan yang sehat 
akan memiliki beberapa value, antara lain, 
saling percaya, saling jujur, saling 
menghormati privacy masing-masing dan 
pola relasi yang normal adalah saling 
mendukung pasangan bahkan tidak malu 
mengakui kesalahan masing-masing. 

Niscaya webinar 'Waspadai Toxic 
Relationship' ini memberikan banyak 
manfaat terutama bagi kaum perempuan di 
Indonesia untuk mengerti perbedaan nyata 
antara toxic relationship dan healthy 
relationship. 

Penanggap 1. Annisa 

Tassia (Penyintas KDP/ 

Putri Pariwisata 

Sumsel)   

Anisa mengalami toxic 
relationship/KDP tiga 
kali. A merasa tidak ada 

gagal dalam berpacaran bila ada kekerasan 
didalamnya, dari pada dilanjutkan pada 
pernikahan dan gagal. Pasangan harus bisa 
sesuai dan bertumbuh dalam relasi yang 
sehat. Komentar Moderator: Pada kasus ini 
luka fisik tidak ada, namun secara psikis pasti 
ada akibat kekerasan dalm pacaran. Kekuatan 
yang A miliki yaitu “verbal selfdefense” yang 
luar biasa sehingga bisa keluar dari situasi 
tersebut dan menjadi penyintas yang hebat 
saat ini. 

 

Penanggap 2. Gusti 

Rayhan (Public 

Figure/Bintang Film 

Dilan 1990 

Setuju toxici tu racun. 
Ada pengaruh 
emosional yang 

mendasari kekerasan. Awalnya tidak tahu apa 
itu suka dan sayang, sehingga banyak 
tuntutan dalam berhubungan. Dalam 
hubungan harus ada komunikasi, bukan 
hanya eksternal tapi internal dalam diri 
sendiri juga. Apa kita dan perasaan kita. 
Kalaukita memberi harapan yang tidak bisa 
dipenuhi akan jadi toxic juga. Dari hubungan 
toxic yang dialami G merasa lebih aware 
dengan rasa kasih sayang. Sayang tidak 
menuntut balik. Sebelum menjalin hubungan 
harus mengenal dan mencintai diri sendiri. 

 Komentar Moderator: Apa yang disampaikan 
penanggap sejalan persis, dan di kehidupan 
nyata terlihat jelas apa yang dipaparkan 
Karin. Cinta sering dijadikan alasan untuk 
menyakiti.  

Lomba Menulis MERDEKA DARI KEKERASAN  

Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan 
Hari Kemerdekaan kita, Yayasan JaRI 
mengadakan Lomba Menulis dengan thema 
Merdeka Dari Kekerasan.  Dalam kurun waktu 
tanggal 20 Mei – 30 Juni , kami menerima 
570 naskah.  

Peserta tersebar dari seluruh Indonesia, dari 
Sumatera hingga Papua, tetapi terbanyak   
dari Pulau Jawa-Bali yaitu 63 persen.  

GAMBAR 1 

 

(Bersambung ke hal. 3) 
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Hal  3 

Peserta : perempuan  79 persen , laki-laki 
20%, dan satu persen memilih untuk tidak 
menyebutkan jenis kelamin.  

GAMBAR 2 

GAMBAR 3 

Usia peserta cukup bervariasi, terbanyak 
adalah rentang usia 18-29 tahun : 72 persen, 
dan yang paling sedikit diatas 40 tahun : 7 
persen, dan  peserta berusia kurang dari  18 
tahun: 7% (86%, sisanya?) 

GAMBAR 4 

Sebaran latar belakang pekerjaan dari 
peserta sangat bervariasi. Pelajar dan 
mahasiswa: 71%, karyawan swasta :9%, ibu 
rumah tangga :4% (84%, sisanya ?) 

GAMBAR 5 

Menarik mengetahui motivasi peserta 
mengikuti lomba.  Motivasi terbanyak (36%) 
karena ingin menyuarakan anti kekerasan 
termasuk memberi opini; 24% ingin  berbagi 

pengalaman, cerita, dan pembelajaran; 
selanjutnya 18% ingin melatih kemampuan 
menulis; sedangkan 16% ingin berbagi 
solusi/edukasi. Ada dua persen (10 orang) 
memiliki motif ekonomi, artinya hadiah uang 
bagi juara juga menjadi daya tarik.  

Dapat dikatakan bahwa Lomba menulis 
“Merdeka dari Kekerasan” disambut baik oleh 
masyarakat secara luas, mungkin karena 
masalah ini sedang “trendy”, atau memang 
banyak yang mengalami atau pemerhati yang 
seperti mendapat  kesempatan untuk 
mengungkapkannya. Secara positif ini 
merupakan peluang untuk sosialisasi dan 
edukasi secara komprehensif tentang 
pencegahan dan penanganan kasus, 
disamping terus berjejaring dengan berbagai 
mitra untuk perjuangan menuju merdeka dari 
kekerasan.  

Pada awal bulan Juni, terdapat proposal dari 
penerbit Alinea untuk menerbitkan 50 naskah 
terpilih dan tiga naskah pemenang lomba 
menulis “Merdeka dari Kekerasan”. Berita 
baik ini merupakan suatu kebanggan bagi 
Yayasan JaRI, artinya kegiatan yang diadakan 
oleh Yayasan JaRI telah menarik hati orang-
orang yang peduli akan pencegahan 
kekerasan pada perempuan dan anak untuk 
dapat bergerak. 

 

 

(Sambungan dari hal. 2) 

PELAYANAN 

Divisi Pelayanan JaRI selama Januari – Juni 

2021 telah melakukan pelayanan kasus 

korban kekerasan dan menangani 

sebanyak 73 orang, baik yang secara lang-

sung diterima di kantor JaRI, rujukan dari 

beberapa lembaga lain, hotline, dan web-

site.   

JaRI berhasil menuntaskan 45 kasus atau 

sebanyak 62% dari kasus yang diterima 

selama periode Januari – Juni 2020. Sedikit 

meningkat dibandingkan 57% tahun 2020. 

Tantangan penyelesaian kasus ini paling 

banyak karena korban tidak dapat dihub-

ungi (23 kasus), dirujuk ke lembaga lain (4 

kasus), takut akan ancaman pasangan (1 

kasus).   

Seseorang bisa mengalami lebih dari satu 

jenis kekerasan sehingajumlah tiga jenis 

kekerasan yang dialami menjadi 120, pada 

73 klien. Kekerasan fisik adalah kekerasan 

yang dilakukan oleh pelaku berupa pem-

ukulan, penjambakan rambut, melukai 

tubuh, menendang, atau kekerasan fisik 

lainnya. Kekerasan jenis ini dengan 42 

(34%) kasus, merupakan jenis kekerasan 

kedua yang dialami klien. Kekerasan psikis 

yaitu kekerasan verbal yang dilakukan 

pelaku terhadap korban berupa 

penghinaan, merendahkan korban, me-

lukai dengan verbalisasi yang kasar dan 

menyakitkan. Jenis kekerasan ini dengan 

71 kasus (57%) merupakan jenis kekerasan 

terbanyak.   

(Bersambung ke hal. 4) 

PENANGANAN KASUS JANUARI - JUNI 2021 

TUNTAS 45 61,6% 

TIDAK BERLANJUT 28 38,4% 

TOTAL KASUS 73 100,0% 

Keterangan     

Jumlah kasus yang dirujuk 6   

Dirujuk tuntas 2   

Dirujuk tidak berlanjut 4   

KASUS MASUK MELALUI JANUARI-JUNI 2021 

WEBSITE 26 36% 

HOTLINE 32 44% 

RUJUKAN 13 18% 

DATANG LANGSUNG 2 3% 

JUMLAH 73 100% 



 

 

Hal  4 

Sedangkan kekerasan ekonomi adalah 

kekerasan atau paksaan terhadap korban 

yang kaitannya dengan masalah ekonomi 

seperti tidak memberikan nafkah pada  

keluarga, memaksa korban untuk 

melakukan kegiatan lain misalnya meminta 

korban untuk melayani orang lain demi 

diperolehnya penghasilan. Jenis kekerasan 

ini dialami ada 11  

Hingga saat ini JaRI terus melakukan pela-

yanannya baik untuk kasus baru maupun 

penuntasan kasus lama. Kami akan terus 

meningkatkan pelayanan yang dilakukan 

untuk menangani korban kekerasan ter-

lebih lagi dampak pandemi Covid-19 se-

makin nyata bagi korban. Layanan 

pelaporan online sangat membantu untuk 

menjangkau korban diluar wilayah lokasi 

kami, harapannya semakin membantu 

korban untuk dapat segera melaporkan 

kejadian kekerasan yang menimpa dirinya 

dan untuk dapat segera mendapatkan per-

tolongan.  

(Sambungan dari hal. 3) 

Jenis kekerasan yang dialami klien JaRI                    

Januari - Juni 2021 

DARI dan UNTUK MASYARAKAT 

Perjalanan membantu Yayasan JaRi  

Kami mengenal Yayasan JaRI dalam acara 

kolaborasinya dengan sebuah universitas 

untuk memaparkan adanya masalah 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

pada anak dan perempuan. Ternyata JaRI 

berkiprah untuk menangani kekerasan 

terhadap perempuan (KtP) dan anak (KtA) 

yang merupakan masalah  mendesak. Kami 

ingin membantu JaRI, maka kami 

melakukan riset kecil dan mengumpulkan 

informasi karena kebetulan jadwal perkuli-

ahan di akhir semester sedang long-

gar,kemudian kami memutuskan untuk 

menjadi relawan JaRI dan mendaftarkan 

diri untuk ikut berperan dalam divisi sosial 

media.   

Saat berkenalan dengan pengurus Yayasan 

JaRi, kami diterima dengan sangat hangat 

dan ramah. Kesan kami mereka  sangat 

serius memperjuangkan kasus-kasus KDRT; 

sehingga kami semangat untuk membantu. 

Pengurus segera meminta kami untuk 

membuat rencana kegiatan yang dapat 

dilakukan sesuai kemampuan. Dengan 

latar belakang kuliah di jurusan bisnis, ka-

mi tertarik untuk membantu meningkatkan 

branding online Yayasan JaRI melalui web-

site dan juga instagram. Dengan 

persetujuan para pengurus, kami memper-

baiki interface website, membuat high-

lights, guideline posting, planning konten 

instagram dan sebagainya.untuk memu-

dahkan masyarakat mendapatkan informa-

si dan menjadi follower JaRI. 

Walaupun partisipasi kami tidak secara 

langsung tapi kami merasa puas  menjadi 

Relawan JaRI. Masa pandemi Covid 19 

menjadi tantangan untuk pertemuan 

offline dengan pengurus JaRI, namun 

demikian  kami sangat berterima kasih atas 

bimbingan Pengurus selama ini.  

Celine Canes, Irene Handoyo, Natasya Gun-

awan, & Sherry Veronica 

Upaya Fundraising dengan ILLUMINE  

Inilah cerita kami, ILLUMINE, yang 

melakukan fundraising untuk Yayasan JaRi. 

Bermula dari cerita seorang anggota Illu-

mine yang juga volunteer  JaRI, tentang 

perjuangan JaRI melawan  kekerasan ter-

hadap perempuan dan anak. Timbul  ide 

mengkolaborasikan brand kami dengan 

Yayasan JaRi untuk menghasilkan sebuah 

bisnis yang tidak hanya peduli dengan ke-

untungan namun juga terhadap lingkungan 

sosial sekitarnya. Kami mengutarakan pro-

gram untuk menyumbangkan 10% keun-

tungan kotor dari setiap penjualan produk 

kami kepada Pengurus Yayasan JaRI 

Disamping itu, kami terinspirasi untuk 

memuat disain yang sesuai dengan per-

juangan JaRI disertai informasi menarik 

tentang Yayasan JaRI yang kami harapkan  

dapat menyebarluaskan nama Yayasan 

JaRi dan juga produk kami                                                          

Program ini telah berjalan beberapa bulan, 

dan selama itu kami berhasil mengumpul-

kan dana Rp 561,061 dari penjualan  40 

pasang sepatu. Pengalaman dari awal 

merancang produk  sampai pada penye-

rahan dana sumbangan tersebut sungguh 

berkesan bagi kami,                                                                                                          

Terima kasih Yayasan JaRi yang telah mem-

berikan kami kesempatan untuk berko-

laborasi dan berkarya. Kami berharap yang 

terbaik untuk Yayasan Jari.  

- ILLUMINE 

MERCHANDISE 

Kaos Merdeka dari Kekerasan JaRI 

Harga Rp. 125.000/pcs 

Tumbler JaRI 

Harga Rp. 125.000/pcs 

Masker Batik JaRI 

Harga Rp. 17.500/pcs 


