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Masih dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI di bulan Agustus ini, Yayasan JaRI 

sejak peringatan hari Kartini bulan April yang lalu menyelenggarakan kampanye “Kesetaraan 

gender, mendukung remaja sehat”. Kegiatan ini berupa Webinar, lomba menulis “Merdeka dari 

Kekerasan, pengalaman kekerasan dalam pacaran”.  Ada 480 naskah yang masuk, setelah dinilai 

juri ada 6 orang juara dan 50 naskah favorit yang akan diterbitkan dalam buku “Merdeka dari 

kekerasan 2022”.  

Rangkaian kegiatan ini diakhiri talkshow “berani bantu, berani bicara” tentang kekerasan 

dalam pacaran. Diharapkan masyarakat lebih memahami masalah kekerasan dalam pacaran serta 

berbagai pihak mengupayakan perubahan. Dalam kegiatan ini 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 meningkat  

kan tindakan pencegahan  

● Memberi perempuan ruang aman  untuk “speak up” agar suara mereka didengar  

Dihadiri 150 orang peserta dari masyarakat luas, jejaring Yayasan JaRI, kelompok msyarakat 

peduli remaja. Kegiatan ini berbentuk obrolan santai dengan moderator yang menarik. 

 

Nara sumber  

● Pemantik diskusi: Fredrick Dermawan Purba M.Psi, PhD, Psikolog,  Tania Savana Sari S. Psi, M.Psi, 
Psikolog dan Indahkus singer-songwriter, dokter. 

● Penanggap: Lomba menulis pengalaman KDP:  Juara 2 Arifah, Juara 3 Adel Gemelli, Juara Harapan 
1 Herma, Urfa Qurrota Ainy SPsi. (Penulis), Ahmad SM (Fasilitator young interfaith Peacemaker). 

● Moderator: Sely Martini S.T, MSRDP 
 

Talkshow ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di channel Youtube 

Yayasan JaRI Official, acara ini memberikan wawasan: 

● Pacaran merupakan proses dua orang yang melaksanakan kegiatan bersama, untuk saling 

mengenal, merupakan persiapan menuju pernikahan. 

● Hubungan ini hendaknya positif, ditandai dengan kesetaraan, saling menghargai pendapat, dan 

melaksanakan berbagai keputusan dengan”informed consent” (persetujuan untuk suatu 

kegiatan dengan pemahaman apa yang akan terjadi).  

● Bila terjadi kekerasan satu, dua kali mungkin khilaf bila sudah tiga kali mungkin berasal dari 

kepribadiannya, sulit berubah. 

● Hak reproduksi dimiliki oleh laki laki maupun perempuan, yaitu hak setiap orang untuk tidak 

didiskriminasi aspek reproduksinya, agar sehat secara fisik, mental, dan sosial. 



● Kurangnya pengetahuan seksualitas, akibat kurangnya edukasi menjadi hambatan untuk 

menjalani hidup berkeluarga yang sehat. Disamping itu cukup banyak sekolah yang masih 

keberatan untuk melaksanakan pendidikan seksualitas. 

● Ada 10 tanda orang pelaku kekerasan :1) sering menggunakan  kekerasan fisik 2) suka banting 

banting barang 3)Posesif 4) meremehkan pasangannya 5) menguntit secara fisik maupun digital 

6)Suka memeriksa akun pasangannya 7) Menjauhkan pasangan dari teman dan keluarga 8) 

Sering curiga berlebihan 9) Memaksa berhubungan seks 10) Menolak menggunakan 

kontrasepsi. 

● Budaya patriarki menciptakan  norma  bahwa perempuan perlu dikontrol, ini diperkuat oleh 

tafsir kitab suci yang dibuat oleh laki laki dan berakibat perempuan di subordinasi. 

● Isu keperawanan yang dikaitkan dengan kesucian seorang perempuan perlu dikoreksi dengan 

melibatkan tokoh tokoh lokal, mendorong solusi untuk mengurangi penderitaan korban KDP. 

● Upaya yang bisa dilakukan agar mengurangi kekerasan dalam pacaran : Laki laki perlu belajar 

mengatasi diri, karena semua orang sama sebagai ciptaan Tuhan. Orang perlu mengenal diri 

lebih dulu sebelum berpasangan. Perlu kolaborasi dalam menyebarkan informasi yang benar. 

Pendidikan seksualitas dimulai dirumah, di teruskan di sekolah, secara sistemis. Pada dasarnya 

semua anak perlu mendapat kesempatan dan penghargaan yang sama.  

● Bagaimana membantu korban: Pertama mendengarkan sampai memahami apa yang terjadi, lalu 

diobservasi perkembangan korban. Bila perlu bisa dibantu mencari pertolongan professional 

untuk konseling. Ada istilah “bystander” atau saksi yang bisa menjadi “upstander” atau 

pendukung melalui 5 D : Direct , pelaku dengan tegas diberi umpan balik (misalnya “maaf siulan 

yang anda lakukan pada perempuan bisa disebut kekerasan”) , Distract alihkan perhatian pelaku 

agar berhenti (misalnya pura pura menanyakan jalan), Delegate minta pertolongan orang lain, 

Document buat rekaman kejadian dan Delay, menunda tindakan setelah  kekerasan terjadi ( 

misalnya menjelaskan cara melaporkan kejadian dan mendukung dengan bantuan). 
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Pantun dalam Talkshow 

 

Kekerasan Pada Pacaran  

Karya Tania Savana Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog. 

 

Pacaran itu identik dengan hubungan romantis  

Pacaran biasanya berawal dengan sikap manis 

Pacaran sambil jalan-jalan biar hubungan makin harmonis 

Lama kelamaan muncul sikap yang janggal nan miris 

 

Ada kesalahan sedikit, dia mulai hilang kendali 

Curiga dan cemburu menjadi alasan untuk marah kembali 

Bogem mentah melayang di wajahku tanpa dia sesali 

Kata- kata menyakitkan pun lancar keluar dari mulutnya dengan rapi jali 

 

Rasa ingin menoleransi karena alasan sayang,  

tapi diri ini semakin bingung sampe ingin kayang 

Tidak lagi mengenal definisi diri secara terang, 

Karena selalu dibayang-bayangi perkataannya yang gelap nyawang 

 

Aku sadar aku berada dalam hubungan yang tidak sehat 

Aku mau bangkit dan keluar dari lingkaran setan laknat 

Aku perlu cari bantuan agar mentalku sehat 

Diriku berharga dan layak dapat cinta tanpa syarat 

 
 
 

Bersama Munuju Merdeka dari Kekerasan 
Karya Fitri Andriyani, S.Psi.  

 
Mie aceh mie burung dara 
Enaknya tidak dimakan bersamaan 
Mari berani bantu berani bicara 
Menuju merdeka dari kekerasan 

 
 
 

 


