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Masih dalam memperingati International Women’s Day (IWD) 2022, Jaringan
Relawan Independen (JaRI) mengadakan webinar Mencintai Tanpa Kehilangan Diri
dengan sasaran utama remaja dengan fokus Kekerasan dalam Pacaran (KDP).
Sasaran utama Webinar: Kelompok remaja (21 persen penduduk Indonesia).

Sumber: Sensus penduduk 2020

Kekerasan dalam Pacaran (KDP): Komnas Perempuan 2021 melaporkan bahwa
KDP terjadi sebesar 20 persen dari sekian banyak kategori kekerasan. Sepanjang tahun
2021, divisi pelayanan Yayasan JaRI menangani kasus KDP sebanyak empat persen
dan Kekerasan Berbasis Gender Online sebesar 10 persen. Media sosial melaporkan
kasus AC yang mengalami KDP selama 3.5 tahun. Latar belakang dari adanya kasus
KDP, seperti kekerasan terhadap perempuan adalah ketidaksetaraan gender.
Webinar kali ini menghadirkan:
• Narasumber
: dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., MSc (Dokter Forensik)
Fredrick Dermawan Purba, M.Psi., Ph.D., Psikolog
• Penanggap
: Aya Canina (Penulis dan Penyintas Kekerasan Dalam
Pacaran)
• Moderator
: Fitri Andriyani, S Psi (Relawan JaRI)
Dihadiri oleh 193 peserta melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung
di channel Youtube Yayasan JaRI Official, acara ini memberikan wawasan:
•

•

KDP timbul karena salah satu pihak memegang kontrol yang lebih besar
dominasi dari salah satu pasangan menimbulkan ketidakberdayaan pada
korban.
Pencegahan yang dapat dilakukan sebelum menjalani hubungan perlu
mengenali diri sendiri, memahami siapa diri kita.

Yayasan JaRI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) yang disponsori oleh Prodia Utama
dan Gagasceria Innovative Education menyediakan forum untuk
•
•
•

membahas pencegahan dan penanganan masalah kekerasan dalam pacaran
memberikan pemahaman mengenai kesetaraan gender sebagai potensi untuk
meningkatkan tindakan pencegahan
memberi perempuan ruang aman untuk “speak up” agar suara mereka didengar

Webinar “Mencintai Tanpa Kehilangan Diri” merupakan pembukaan dari rangkaian
kegiatan “Merdeka dari Kekerasan“ yaitu webinar, lomba menulis dan talkshow yang
akan berjalan hingga Agustus 2022.

Tentang JaRI:
Website: www.yayasanjari.org
Facebook, twitter, Instagram: @YayasanJaRI
Youtube: Yayasan JaRI Official
Link pendaftaran: bit.ly/RelasiSetara
Contact person: 08975818881 (Dila)

Puisi karya Aya Canina

“Perempuan itu dirajam dan ia tidak mati”
Kita dengar lagi hari ini kicau sumbang infotainment,
Atas nama moral, kitalah penonton budiman itu,
Dosa perempuan adalah sebagian dari iman,
Dan di media sosial, semua orang ialah tetangga.

Orang-orang ababil itu berpesta di kolom komentar,
Melempar batu dan kesuciannya yang saru.
Dengan firman Tuhan sebagai kaptennya,
Mereka menyerang satu per satu
Sampai puas, ampai klimaks.

Di kuali raksasa ini,
Perempuan adalah kentang rebus yang menunggu giliran dikunyah pasal-pasal seksis,
Dan orang-orang berjubah yang berkeringat itu, mati-matian mempertahankan peradaban,

Seperti kita, anak-anak patriarki,
Dengan jari-jari berlendir di arena berdarah ini
Menonton dan menikmati seorang perempuan dirajam
oleh negara yang hahaha dan netizen yang mulia akhlak.

Tiap malam, setiap kita sedang bermimpi perempuan itu membasuh darahnya,
Ia tidak akan mati,
Hari ini.
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