
 

 

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 ketiga tahun 2021 dalam rangka memperingati hari Kartini dan 
menyongsong kemerdekaan RI. Lomba menulis dilanjutkan dengan penilaian naskah yang 
masuk, Kampanye “Speak up” dan Talkshow “Merdeka dari Kekerasan” yang telah sejak dimu-
lai April dan berakhir Agustus 2021. 

Kegiatan ini disponsori oleh para donatur dan Prodia. Kerjasama dengan 13 media partner 
(Pikiran Rakyat, Tribun Sumsel, Sripoku.com, Muslimah Reformis, Illumine, Wanita Baca, Fem-
inist Event, Feministic.id, Generasi Literat, Paradigma, Women`s Empowerment Indonesia, 
Media Sriwijaya, dan Yayasan Pensil Wajabanua) dilakukan untuk menyebarluaskan kegiatan. 
Pengumuman tiga pemenang lomba menulis 30 Juli 2021, dan penyelengaraan talkshow 
“MERDEKA DARI KEKERASAN” pada tanggal 21 Agustus 2021 melalui zoom dan Youtube 
dengan peserta 156 orang. 

Layanan pendampingan untuk pemulihan korban kekerasan di Ys. JaRI meliputi pelayanan 
medis, psikologis dan hukum. Total klien yang dilayani dari 1 Januari – 30 September 2021 
sebanyak 104 kasus dengan rincian bentuk kekerasan  yaitu Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) 60 kasus, Kekerasan terhadap Anak (KTA) 8 kasus, Kekerasan terhadap Perempuan 
(KTP) 3 kasus, SSTA/Pelecehan Seksual Terhadap Anak 5 kasus, Pelecehan Seksual (Pelsek) 10 
kasus, Kekerasan berbasis Gender Online (KBGO) 12 kasus, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) 6 
kasus.  

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. Prof DR Elizabet Kristi Purwandari mempunyai ketertarikan dengan isue  pemberdayaan 
perempuan, gender dan kekerasan , serta kontributor Harian Kompas telah membantu JaRI 
dalam kampanye Speak Up tentang kekerasan.  

 

Visi JaRI 
Membantu masyarakat untuk 

pencegahan kekerasan dan memberi 
pelayanan bagi korban kekerasan 

 

Salam JaRI !! 

Melalui Berita JaRI Edisi 
Juli-Sept 2021 kami ber-
syukur karena pada tang-
gal 30 Juli 2021 JaRI telah 
mengumumkan tiga 
pemenang lomba menulis 
dari 424 naskah yang lolos 
ke tahap penilaian. Kami 

berbahagia bahwa kampa-
nye JaRI &quot; Speak Up&quot; di bulan 
Juli melalui Live Instagram dan talkshow 
“Merdeka dari Kekerasan&quot; melalui 
zoom dan Youtube tanggal 21 Agustus 2021 
telah berdampak baik.  Terima kasih pada 
para narasumber dan moderator yang telah 
berpartisipasi dalam acara tersebut. 

Secara khusus kepada Ibu Kendartanti, yang 
memandu talkshow meski saat itu masih 
dalam karantina di Kuala Lumpur. 

Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Kristi 
Poerwandari yang telah menulis Kata 
Pengantar buku Kumpulan 47 Naskah Favor-
it Lomba Menulis dan menjadi pemantik 
diskusi talkshow ‘Merdeka dari Kekerasan’. 

Dalam artikel ‘Bincang-bincang dengan 
Mbak Iput’ kita dapat mengenal beliau lebih 
dekat. Selama pandemi sampai dengan Sep-
tember 2021 tim relawan JaRI melayani 104 
kasus-kasus kekerasan, sudah melampaui 
jumlah yang dilayani selama tahun 2021. 

Kami sangat bersyukur para relawan bersa-
ma Pengurus, Pengawas dan Pembina 
Yayasan JaRI dengan 

kompak telah bekerja keras untuk me-
nyukseskan kegiatan JaRI. 

Selamat membaca! 

(Ingrid Hilman) 

Alamat: 

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

Media Sosial JaRI: 

Instagram: https://www.instagram.com/
yayasanjari/ 

Website: https://www.yayasanjari.org/ 

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 Rela-
wan Independen 

Edisi: Juli-Sept 2021 

(Bersambung ke hal.2) 

PELAYANAN 

DARI dan UNTUK MASYARAKAT 



 

 

Hal  2 

PENCEGAHAN 

“Merdeka dari Kekerasan”  

Penilaian dan Pengumuman Pemenang Lom-

ba Menulis. 

Tingginya antusiasme masyarakat akan Lom-
ba Menulis membuat Dewan Juri bekerja 
extra keras dalam melakukan penilaian. Ban-
yak terima kasih Yayasan JaRI ucapkan kepa-
da Ibu Dr. Rismijati E Koesma, Ibu Kristy 
Nelwan, dan Ibu Mualifa selaku dewan Juri 
yang telah mendedikasikan waktu dan tena-
ganya untuk melakukan penilaian terhadap 
naskah yang lolos tahap penilaian.  

Setelah dilakukan seleksi syarat penulisan; 
plagiarisme, usia penulis > 18 tahun, dan 
jumlah kata tidak lebih dari 750 kata,ada 
424 naskah yang lolos tahap penilaian oleh 
dewan juri. Hal ini berpengaruh terhadap 
mundurnya jadwal pengumuman yang 
semula tanggal 20 Juli 2021 menjadi 30 Juli 
2021. Telah diumumkanlah tiga pemenang 
lomba dan 50 pemenang favorit yang 
naskahnya akan diterbitkan dalam satu buku 
bekerjasama dengan penerbit Alinea.  

Kampanye “Speak up” 

Selama menunggu selesainya penilaian oleh 
dewan juri, pada bulan Juli 2021 Yayasan 
JaRI melakukan kampanye “Speak up” me-
lalui media sosial Instagram sebanyak 21 
feed. Yayasan JaRI menampilkan konten 

pemahaman akan kekerasan pada perempu-
an dan anak, hal yang dapat dilakukan jika 
mengalami kekerasan, dan mitos vs fakta 
seputar kekerasan pada perempuan dan 
anak. Selain itu, Yayasan JaRI mengundang 
dua orang narasumber untuk LIVE Insta-
gram. 

Kedua podcast ini bisa ditonton pada In-

stagram @yayasanjari. 

 

Talkshow “Merdeka dari Kekerasan”  

Dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021 
merupakan acara terakhir dari rangkaian 

kegiatan yang telah dilakukan sejak bulan 
Mei lalu. Talkshow ini dipandu oleh Kendar-
tanti Subroto dengan pemantik diskusi  Ilsa 
Nelwan., dr., MPH (pendiri Yayasan JaRI) dan 
Prof. Dr. Kristi Poerwandari (pendiri Yayasan 
Pulih). Hadir enam orang penanggap dengan 
latar belakang berbeda untuk membuat 
jalannya talkshow menjadi lebih menarik 
dan dapat memberikan perspektif yang ber-
beda dalam melihat kekerasan pada per-
empuan dan anak.  

Keenam penanggap tersebut adalah  Agusti-
nus Pohan, S.H., MS (Pengurus Lembaga 
Perlindungan Anak Jawa Barat), Haryo Wido-
do, M.Psi., Psikolog (Relawan Konselor Laki-
laki Rifka Annisa), Dr. Fitri Ariyanti Abidin, 
M.Psi., Psikolog (Pengajar Fapsi UNPAD, 
menekuni kajian parenting & parenthood), 
Dr. Rismiyati E. Koesma, Psikolog (Konselor 
Yayasan JaRI), dan pemenang lomba Ayu 
Prawita dan Rita Primayuni. Talkshow ini 
pun mendapatkan antusiasme dari masyara-
kat ,disaksikan 156 orang  melalui zoom dan 
youtube. dapat dikelompokkan menjadi 2 
kelompok yaitu memberikan apresiasi dan 
mendapatkan insight dari kegiatan talkshow 
ini. Secara garis besar kesan yang dituliskan 
oleh partisipan dapat dikelompokkan men-
jadi 2 kelompok yaitu memberikan apresiasi 
dan mendapatkan insight dari kegiatan 
talkshow ini. Sebagian besar partisipan 
memberikan apresiasi yang mengatakan 
bahwa kegiatan ini sudah baik, menarik, 
materi sangat bermanfaat, keren, penyam-
paian ide maupun gagasan  sangat ber-
manfaat untuk belajar mengenai kekerasan 
dalam keluarga khususnya pada anak/
remaja. Beberapa peserta lainnya mendapat-

(Bersambung ke hal. 3) 

Bincang santai Bapak Saut Munthe (Pengurus 

JaRI)  dipandu oleh Relawan Yayasan JaRI 

yaitu  Grace Tobing mengangkat topik “Peran 

Laki-laki dalam Melawan Kekerasan”  

Ibu Kristy Nelwan (Friends of JaRI). 

berbincang santai ini dipandu oleh dan Sazkia 

Ghazi (Relawan JaRI). dengan topik 

“Perjalanan Melawan Kekerasan”. 



 

 

Hal  3 

Pada periode Januari – September 2021, Divisi 

Pelayanan JaRI telah melakukan pelayanan 

kasus korban kekerasan dan menangani 

sebanyak 104 orang, baik yang diterima melaui 

hotline, website maupun rujukan dari beberapa 

lembaga lain, atau langsung diterima di kantor 

JaRI. Divisi Pelayanan berhasil menuntaskan 69 

kasus atau sebanyak 66% dari kasus yang 

diterima dari Januari – September 2020; 

meningkat  dibandingkan 57% pelayanan tuntas 

pada tahun 2020. Tantangan penyelesaian ka-

sus ini paling banyak karena korban tidak dapat 

dihubungi (28 kasus). Selain itu dirujuk ke lem-

baga lain (6 kasus), takut akan ancaman pasan-

gan (1 kasus). Bentuk kekerasan yang dilayani 

dari Januari sampai dengan September 2021 : 

•Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): ada-

lah perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang mengakibatkan  keseng-

saraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan atau penelantaran rumah tang-

ga termasuk ancaman untuk melakukan per-

buatan, pemaksaan atau perampasan ke-

merdekaan secara melawan hukum. Dalam 

periode Januari – September 2021, terdapat 58 

kasus (53%) KDRT 

•Kekerasan Terhadap Anak( KTA ): adalah tinda-

kan kekerasan secara fisik, seksual, pen-

ganiayaan emosional atau pengabaian terhadap 

anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak 

terjadi di rumahi, di sekolah, atau di lingkungan 

tempat anak berinteraksi. Dalam periode Janu-

ari – September 2021, terdapat 10 kasus (9%) 

KTA 

•Kekerasan Terhadap Perempuan( KTP ): adalah 

suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang 

mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, 

seksual atau mental perempuan, termasuk 

ancaman tindakan sejenis. Terdapat 1 kasus 

(1%) KTP selama Januari – September 2021 

•Salah Seksual Terhadap Anak (SSTA ) : adalah 

satu bentuk penyiksaan terhadap anak dimana 

orang dewasa atau remaja yang lebih tua 

menggunakan anak untuk rangsangan seksual. 

Terdapat 5 kasus (5%) dalam periode ini. 

•Pelecehan Seksual(Pelsek): adalah kekerasan 

seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan 

fisik atau non fisik kepada orang lain, yang 

berhubungan dengan bagian tubuh seseorang 

dan terkait hasrat seksual mengakibatkan orang 

lain terintimidasi, terhina. Terdapat 11 kasus 

(10%) pelecehan seksual. 

•Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): 

adalah seebuah bentuk kekerasan yang terjadi 

atas dasar relasi gender antara korban dan 

pelaku di ranah online atau yang menggunakan 

teknologi digital dan merupakan eksistensi/

perpanjangan dari kekerasan berbasis gender di 

ranah luring (offline). Terdapat 13 kasus (12%) 

KBGO 

•Kekerasan dalam Pacaran (KDP): adalah an-

caman atau tindakan kekerasan kepada salah 

satu pihak dalam hubungan pacaran,  untuk 

memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan 

atas pasangannya, perilaku dapat berbentuk 

kekerasan psikologis (verbal dan emosional), 

kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Ter-

dapat 6 kasus (5%) KDP dalam periode Januari-

September 2021. 

Empat bentuk kekerasan yang terbanyak adalah 

KDRT 57% (selalu ada setiap bulan, paling ban-

yak bulan Mei 2021), KDP 11%, Pelecehan sek-

sual 10% dan  KTA 8%. Hingga saat ini JaRI terus 

melakukan pelayanannya baik untuk kasus baru 

maupun penuntasan kasus lama, pelayanan 

yang dilakukan untuk menangani korban 

kekerasan yang meningkat sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Layanan  online sangat 

membantu untuk menjangkau korban di luar 

wilayah kota Bandung. 

KASUS MASUK MELALUI 

WEBSITE 31 30% 

HOTLINE 50 48% 

RUJUKAN 21 20% 

DATANG LANGSUNG 2 2% 

JUMLAH 104 100% 

PENANGANAN KASUS JANUARI - SEPTEMBER 2021 

TUNTAS 69 66,3% 

TIDAK BERLANJUT 35 33,7% 

TOTAL KASUS 104 100,0% 

Keterangan     

Jumlah kasus yang dirujuk 8   

Dirujuk tuntas 3   

Dirujuk tidak berlanjut 5   

kan insight bahwa dengan talkshow ini 
membuat mereka sadar akan kejadian 
kekerasan di Indonesia, mendapatkan per-
spektif baru terkait kekerasan seksual, 
menyadari bahwa kekerasan bukan merupa-
kan hal yang sepele dan menjadi  tahu 

(Sambungan dari hal. 2) bagaimana harus bersikap untuk memban-
tu atau melindungi diri. Melalui rangkaian 
kegiatan “Merdeka dari Kekerasan”, 
Yayasan JaRI telah memperluas usaha 
membuat masyarakat semakin menyadari 
pentingnya melakukan pencegahan dan 
mengambil bagian dalam pencegahan ter-
sebut. Kesuksesan kegiatan ini terlihat dari 

semakin banyak masyarakat yang mengenal 
Yayasan JaRI. Terbukti dari bertambahnya 
jumlah followers akun Instagram Yayasan 
JaRI dan pengunjung pada website Yayasan 
JaRI. Semoga semakin banyak masyarakat 
yang menyadari pentingnya melakukan 
pencegahan kekerasan pada perempuan 
dan anak, sehingga menurunkan jumlah 

PENCEGAHAN 

PELAYANAN 
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DARI dan UNTUK MASYARAKAT 

MERCHANDISE 

Bincang-bincang dengan Mbak Iput 

D i suatu sore  
tanggal 19 

November 2021, kami 
relawan Yayasan JaRI 
menghubungi   Prof. 
Dr. Elizabeth Kristi 
Poerwandari M.Hum, 

Psikolog untuk menyampaikan terima kasih 
atas kesediaannya menjadi salah satu pe-
nanggap pada acara webinar “Berani Bicara, 
Merdeka dari Kekerasan” dan juga ingin 
mengenal beliau lebih jauh untuk belajar 
bagaimana menjadi profesor tangguh yang 
teguh memperjuangkan keadilan gender. 
Kami disambut dengan hangat, dan beliau 
mempersilahkan kami memanggilnya Mbak 
Iput, Mbak Iput mengisahkan awal terjun di 

bidang ini sebagai bagian proses akademis  
studi magister. Ia berkesempatan mempela-
jari gender studies. Sebagai psikolog, Mbak 
Iput sangat aktif mendampingi korban 
kekerasan terhadap perempuan, diantaranya 
korban perkosaan, kekerasan dalam rumah 
tangga dan pelecehan. Bersama sahabat-
sahabatnya, Mbak Iput mendirikan Yayasan 
Pulih, yaitu sebuah lembaga psikologi fokus 
pada kerja penanganan trauma dan pen-
guatan psikososial bagi masyarakat.  

Banyak tantangan yang dihadapi ketika 
mendampingi korban dan mengadvokasi 
kebijakan yang berpihak kepada keadilan 
gender, beliau mengingatkan kami untuk 
terus berkolaborasi dengan kelompok-
kelompok perempuan dan saling menguat-
kan. Sebagai akademisi, beliau banyak 

melakukan riset di bidang kekerasan sek-
sual, psikologi hukum, dan psikologi kem-
iskinan. Harapannya hasil kajian ini akan 
mendukung pemecahan masalah gender 
based violence pada masyarakat kita yang 
harus diselesaikan secara holistik. 

Di akhir wawancara Mbak Iput menyam-
paikan bahwa beliau juga ingin mengenal 
dan berjejaring lebih lanjut dengan Yayasan 
JaRI. Salah satunya dengan berkolaborasi 
mengawal pengesahan  RUU-Penghapusan 
Kekerasan Seksual. Masih banyak pe-er kita 
untuk mewujudkan keadilan gender dan ini 
bukan suatu yang mustahil jika kita ber-
juang bersama. 

Masker Kain Batik JaRI 
Harga: Rp. 17.500/Pcs 

Tumbler JaRI 
Harga: Rp. 125.000/Pcs 

Kaos Lengan Pendek JaRI 
Harga: Rp. 125.000/Pcs 

Tumbler 
Botol Minum Vacuum Flask 
Tahan Panas & Dingin, Volume: 500 ml 
Warna: Merah, Putih, Hitam 
Berat: 300 gram 
 
Kategori: Botol minum 
– Botol Minum Vacuum Flask 
– Tempat minum kedap udara sangat eksklusif, 
– Hadir dengan tampilan modern 
– Sangat cocok untuk pekerja aktif seperti Anda, 
– Dapat di gunakan untuk tempat minum teh/kopi 
– Dapat dinikmati tanpa khawatir menjadi dingin. 
   Dikemas dengan Logo JaRI “Merdeka dari  

Kekerasan” 
 
 

JaRI membuat Merchandise Kaos Lengan 
Pendek dan Kaos Lengan Panjang yang ter-
buat dari bahan katun, dikemas dengan Logo 
JaRI “Merdeka dari Kekerasan”, bahannya 
halus, sejuk. Tersedia ukuran S, M, L, XL, 
XXL untuk Pria dan Wanita. 
 
 

Masker kain batik JaRI dibuat dari bahan kain 
katun dua lapis. Masker batik ini dipakai 
sebagai lapisan luar yang melapisi masker 
medis sesuai dengan anjuran pakar 
kesehatan. 
 
Selain mengamankan diri dan orang lain 
serta ikut mencegah penyebaran Covid19, 
dengan memakai masker batik kita nyatakan 
kebanggaan warisan budaya kita. 

Dengan membeli produk merchandise Yayasan JaRI, Anda telah ikut serta  
menyuarakan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dan  

Anda sudah menjadi bagian dari melawan kekerasan!. 


