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Ringkasan Eksekutif
Pandemi global COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 ini telah memakan banyak korban
kekerasan berbasis gender (KBG). KBG telah lama disebut sebagai fenomena shadow pandemic
atau pandemi bayangan. Sekarang, setelah pandemi COVID-19 telah berlangsung selama lebih
dari satu tahun, tren di seluruh dunia menunjukkan bahwa tingkat KBG, khususnya terhadap
perempuan dan kelompok rentan, terus meningkat. Di Indonesia, kenaikan jumlah laporan KBG
terlihat sangat signifikan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan KBG online.
Untuk itu, demi mendorong diskusi yang berdasarkan data, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
mengadakan survei daring dan focus group discussion sebagai basis dari kajian yang meneliti
mengenai isu kebutuhan, tantangan, kendala, dan kesempatan yang berhubungan dengan
pemberian informasi dan layanan terhadap korban KBG selama pandemi COVID-19 di Indonesia.
Berdasarkan penelitian Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, terdapat banyak korban
kekerasan ‘baru’ selama pandemi COVID-19, dengan sebanyak 22 persen responden korban
yang mengatakan mereka terkena kekerasan untuk pertama kali pada saat pandemi. Tidak hanya
jumlah, tetapi frekuensi dan intensitas KBG juga meningkat selama pandemi. Kekerasan verbal
adalah jenis kekerasan yang paling sering dialami korban selama pandemi COVID-19,
sementara kekerasan fisik dan ekonomi adalah dua jenis kekerasan utama yang meningkat
selama pandemi. Selain itu, ditemukan juga korelasi positif antara berkurangnya
pendapatan rumah tangga dan peningkatan kasus KBG.
Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih
rendah adalah kelompok yang paling rentan terhadap kasus KBG. Selama pandemi, tempat
tinggal adalah lokasi yang paling rentan terjadinya KBG. Hal mengkhawatirkan lainnya
adalah kekerasan yang dialami para korban umumnya terjadi berulang kali dan lebih dari
satu jenis kekerasan.
Namun, selama pandemi, hanya sebagian kecil korban KBG yang melaporkan kekerasan
yang dialaminya kepada lembaga layanan. Hal ini kemungkinan terjadi karena rendahnya
tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya layanan pendamping korban di Indonesia. Selain
itu, ditemukan bahwa korban yang mengalami jenis kekerasan fisik dan seksual lebih mungkin
untuk melaporkan kejadiannya dibandingkan korban jenis kekerasan lain. Survei ini juga
menemukan bahwa penyedia layanan pendampingan korban mengalami kesulitan dalam
pendampingan korban, terutama dari sisi finansial.
Kajian ini menawarkan empat rekomendasi dalam penanganan kasus KBG, yaitu:
1)
2)
3)
4)

Dibutuhkan lebih banyak edukasi mengenai KBG untuk meningkatkan tingkat pelaporan;
Dibutuhkan memberlakukan prosedur pelaporan yang lebih mudah;
Lembaga layanan perlu lebih menyadari keberagaman korban kekerasan;
Pemerintah perlu memberikan lebih banyak dukungan kepada layanan pendampingan
korban.

1

Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

0

Daftar Isi

2

Bab I: Pendahuluan

3

Bab II: Metodologi

5

Bab III: Potret Kekerasan Berbasis Gender di Masa Pandemi COVID-19

6

Bab IV: KBG dan Pandemi COVID-19

12

Bab IV: Layanan Bantuan KBG

18

Bab V: Rekomendasi

25

Daftar Pustaka

27

Annex 1: Tentang Survei

29

Laporan ini disusun oleh tim Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Naila Rizqi Zakiah, Kate Walton, dan
Anindya Nastiti Restuviani) serta layanan konsultan data analisis (Hamidah Alatas). Untuk informasi lebih
lanjut, bisa hubungi info@jakartafeminist.com. Pemegang hak cipta laporan ini adalah Perkumpulan
Lintas Feminis Jakarta.

2

Bab I: Pendahuluan
Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah tindakan yang dilakukan di luar kehendak seseorang
yang didasarkan atas perbedaan atau asumsi perbedaan terhadap peran laki-laki dan
perempuan. Sejak Komnas Perempuan pertama kali melaporkan jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan (Catatan Tahunan atau sering disebut Catahu) pada tahun 2001, kasus
KBG yang tercatat telah meningkat sebesar 792% menjadi 431.471 pada tahun 2019. Catahu
2020 memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender paling banyak terjadi di ranah privat
(sebanyak 75% dari semua kasus), sementara kekerasan berbasis gender online (KBGO)
mengalami kenaikan yang signifikan, dari 97 kasus tercatat pada tahun 2018 menjadi 281 kasus
pada tahun 2019.1
Pada tahun 2020, Indonesia maupun seluruh dunia dihadapi oleh sebuah tantangan baru:
pandemi COVID-19. Pandemi global ini telah memakan jutaan korban, namun ada juga hal lain
yang harus kita perhatikan selama pandemi. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender,
yang sering sekali disebut sebagai fenomena shadow pandemic atau pandemi bayangan. Selama
pandemi COVID-19 berlangsung, tren di seluruh dunia menunjukkan bahwa tingkat KBG,
khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan, terus meningkat. Di Indonesia sendiri,
kenaikan jumlah laporan KBG terlihat sangat signifikan, khususnya KDRT dan KBGO. LBH
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta mencatat selama kurun waktu 16
Maret - 20 Juni 2020, ada 313 kasus kekerasan yang dilaporkan kepada mereka. KDRT
menempati urutan pertama dalam pengaduan, yakni berjumlah 110 dari 313 kasus yang masuk.
Sementara itu untuk kasus KBGO, setiap bulannya tercatat sekitar 30 pengaduan kasus. Tren
kedua yang terjadai selama pandemi COVID-19 adalah kesulitan korban KBG dalam mengakses
informasi dan layanan bantuan seperti rumah aman, bantuan hukum, pendampingan psikolog,
dan layanan kesehatan.
Sayangnya, respon pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 ini masih terhitung
lemah. Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah Indonesia
belum menerapkan pendekatan feminis yang cukup memperhatikan kelompok paling rentan
terdampak sosio-ekonomik COVID-19, khususnya perempuan, serta belum melihat KBG sebagai
sebuah masalah yang berkaitan dengan COVID-19. Hasilnya, fasilitas informasi dan pelayanan
bagi korban KBG sulit untuk diakses, banyak rumah aman milik negara yang harus ditutup
sementara, dan dinas yang berkaitan dengan pemberian pelayanan terhadap perempuan dan
anak seakan gagap untuk beradaptasi. Bantuan sosial juga banyak yang salah sasaran dan
akhirnya mengesampingkan kepentingan primer perempuan dan anak.
Maka dari itu, pada Agustus 2020 Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta menginisiasi program
Developing A Feminist Response to Gender-Based Violence during the COVID-19 Pandemic in
Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemegang
kepentingan tentang situasi KBG selama pandemi COVID-19. Kegiatan dari program tersebut
terdiri dari pelatihan terhadap pemegang akun media sosial feminis yang merupakan garda
terdepan dalam menerima pelaporan KBG secara daring; peningkatan kapasitas perawatan
1

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2020. Jakarta.
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kesehatan mental bagi para pendamping dan penerima laporan kasus KBG; penguatan jaringan
organisasi peduli perempuan dan lembaga penyedia layanan; dan kampanye advokasi isu KBG.
Dalam mendorong diskusi yang berdasarkan data, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta juga
mengadakan survei dan focus group discussion daring untuk mengkaji mengenai kebutuhan,
tantangan, kendala, dan kesempatan yang berhubungan dengan pemberian informasi dan
layanan terhadap penanganan kasus KBG selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian
ini diharapkan dapat menghasilkan bukti yang dapat membantu menginformasi diskusi terkait
KBG, dan mengisi celah dalam bukti empiris mengenai kenaikan kasus KBG selama pandemi
COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menginformasi dan
menggerakkan dialog konstruktif yang bertujuan untuk merancang kebijakan dan program yang
memberikan perlindungan nyata bagi para korban KBG.
Setelah Pendahuluan, Bab 2 merupakan penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam
pengumpulan data pada laporan ini. Bab 3 dari laporan ini membahas profil utama dari korban
KBG serta jenis kekerasan yang mereka terima, termasuk bagaimana karakteristik dari korban
menyebabkan terdapatnya perbedaan tingkat kerentanan terhadap KBG. Bab 3 berfokus pada
diskusi mengenai bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perubahan frekuensi dan
intensitas KBG yang dialami oleh para korban. Bab 4 membahas mengenai layanan
pendampingan dan bantuan terhadap kasus KBG. Termasuk juga di Bab ini adalah hasil survei
yang dilakukan terhadap lembaga layanan pendampingan korban KBG. Terakhir, Bab 5 menutup
laporan ini dengan rekomendasi kebijakan dan program.

“Selama COVID, lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah
dan semakin mengetahui sifat baik dan buruk dari pasangan. Apa
saja pemicu pasangan berani berbuat kasar terhadap saya pun
saya akhirnya tahu. Semua issue juga karena saya yang melawan
perkataannya hingga dia tidak sabar dan memukul saya. Sesudah
amarahnya turun dia meminta maaf.”
– responden perempuan berumur 30-39 tahun

“Saya bekerja dari rumah dan tinggal sendiri. Ketika kekerasan
terjadi, saya merasa terisolasi dan masalah tersebut terus
mengganggu saya karena saya terus-menerus sendirian.”
– responden perempuan berumur 25-29 tahun
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Bab II: Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif
bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik
mengenai KBG selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
menggunakan survei online untuk mengumpulkan data kuantitatif. Sedangkan pendekatan
kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan situasi KBG selama
pandemi COVID-19 dan bagaimana seharusnya pemerintah maupun masyarakat merespon hal
tersebut. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta menggunakan focus group discussion (FGD) untuk
mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data-data pendukung dari
lembaga layanan serta data sekunder dari studi kepustakaan.
Dengan mempertimbangkan risiko keamanan dan kesehatan, metode pengumpulan data primer
dalam laporan ini dilakukan melalui pengisian survei online menggunakan platform TypeForm.
Untuk menghindari kekeliruan pengisian, diberikan juga penjelasan terkait dengan apa itu KBG
dan apa saja jenis-jenis KBG yang banyak dialami oleh korban. Terdapat dua survei online yang
disebarkan dalam penelitian ini: 1) survei bagi korban KBG selama pandemi dan 2) survei bagi
penyedia layanan bagi korban KBG. Survei tersebut dilaksanakan selama satu bulan satu
minggu, mulai dari 23 Oktober sampai 30 November 2020. Pertanyaan-pertanyaan berisi tentang
pengalaman KBG, layanan pendampingan dan kondisi selama pandemi COVID-19. Survei bagi
korban KBG diisi oleh 315 responden dari 25 provinsi di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar
di pulau Jawa. Survei bagi lembaga layanan terdapat 12 responden yang mengisi kuisioner.
Selain itu, sebuah FGD juga dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi,
tantangan, peluang dan apa yang telah diupayakan oleh lembaga layanan dan pemerintah dalam
merespon KBG selama pandemi. FGD tersebut dilaksanakan secara online pada awal Januari
2021 dengan 27 peserta yang terdiri dari perwakilan Komnas Perempuan, Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, Koalisi
Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, JALA PRT,
LBH Apik Jakarta, LBH Yogyakarta, Forum Pengada Layanan, Kolektif Advokat untuk Keadilan
Gender, SafeNET, PKBI Jawa Tengah, Garwita Institute, LBH Apik Semarang, LBH Apik Medan,
LBH Masyarakat, Koalisi Ruang Publik Aman, dan Yayasan Pulih.
Survei ini tidak bisa merepresentasikan situasi KBG secara nasional sehingga hasil penelitian ini
harus diterjemahkan dalam sampel populasi survei ini. Mayoritas responden survei ini berasal
dari pulau Jawa. Keterbatasan pengumpulan data yang proporsional di masing-masing wilayah
terjadi karena metode pengumpulan data yang daring.
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Bab III: Potret Kekerasan Berbasis
Gender di Masa Pandemi COVID-19
Bab ini menggambarkan temuan survei dan FGD Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dan
menjelaskan beberapa hasil paling menarik bagi penyedia layanan pendampingan serta pembuat
kebijakan.
1. Prevalensi KBG Antar Gender
Dari total 315 responden survei, 52,5 persen (166 responden) mengatakan mereka
mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) selama pandemi COVID-19 di Indonesia.
Selain itu, dari 150 responden yang tidak mengalami KBG selama pandemi COVID-19, 34 persen
(51 responden) pernah menyaksikan terjadinya KBG selama pandemi.
Perempuan lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG) di
Indonesia. Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016, 1 dari
3 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya.2 Komnas Perempuan mencatat
sepanjang tahun 2019 terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan; jumlah ini
meningkat 6% dari tahun sebelumnya.3 Angka ini menunjukkan tingginya kerentanan perempuan
mengalami kekerasan di Indonesia. Situasi pandemi juga memperburuk kerentanan perempuan.
Lebih dari separuh (55 persen) responden survei perempuan mengalami KBG selama
masa pandemi COVID-19 (Gambar 1). Angka ini lebih tinggi secara signifikan4 dari proporsi lakilaki yang mengalami kasus yang sama, sekitar 36 persen. Prevalensi ini jauh lebih tinggi dari
angka global yang mengatakan bahwa 35 persen dari perempuan di dunia pernah mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual (WHO, 2013).
Selain itu, dibandingkan data empiris lain, survei ini memiliki kelebihan untuk mengidentifikasi
prevalensi KBG di antara laki-laki, non-biner, dan gender lainnya walaupun dengan jumlah
sampel yang masih sangat kecil. 36 persen dari 39 responden laki-laki mengatakan mereka
juga mengalami KBG selama pandemi. Dari responden non-biner dan gender lainnya, ada juga
masing-masing 40 persen dan 50 persen yang mengalami KBG selama pandemi, walaupun
sampel tersebut sangat kecil.
Data ini menunjukkan bahwa laki-laki dan orang non-biner tidak imun terhadap KBG. Anggapan
bahwa laki-laki tidak mungkin mengalami KBG membuat laporan korban laki-laki sangat minim.
Budaya maskulinitas yang beracun (toxic masculinity), seperti laki-laki tidak boleh menangis atau
laki-laki pasti kuat, membuat korban laki-laki enggan untuk menceritakan kasus KBG yang
2

Badan
Pusat
Statistik,
Survei
Pengalaman
Hidup
Perempuan
Nasional.
2016.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/03/30/1375/satu-dari-tiga-perempuan-usia-15---64-tahun-pernahmengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selamahidupnya.html#:~:text=Hasil%20pendataan%20Survei%20Pengalaman%20Hidup,mengalaminya%20dalam%2012
%20bulan%20terakhir.
3
Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang
Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan (2020), hal. 1.
4
Uji statistika t-test digunakan untuk menguji signifikansi dari perbedaan prevalensi KBG antar gender
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dialami. Padahal ketika berbicara KBG akan erat kaitannya dengan relasi kuasa antara korban
dengan pelaku.
Gambar 1. Prevalensi KBG antar Gender

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020. Catatan: Responden dengan gender Non-biner dan Lainnya
memiliki jumlah sampel yang sangat kecil (5 dan 2 sampel untuk masing-masing gender)

2. Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Korban KBG
Selain gender, relasi kuasa berdasarkan usia, status ekonomi (pekerjaan, pendidikan dan status
sosial), ras, agama, dan disabilitas sering ditemukan dalam kasus KBG. Kelompok masyarakat
yang memiliki kuasa lebih besar, status lebih tinggi, dan merupakan kelompok mayoritas punya
kecenderungan untuk menyalahgunakan dominasi mereka untuk melakukan penindasan pada
kelompok yang lebih rentan termasuk dengan menggunakan KBG.
Walaupun tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang
menjadi korban KBG, survei ini tidak menemukan korelasi antara prevalensi KBG dan
status pekerjaan. Sebesar 62 persen responden dengan tingkat pendidikan SMP atau lebih
rendah mengalami KBG selama pandemi COVID-19, sementara 53 persen responden dengan
level pendidikan SMA/setingkat atau S1 mengalami hal yang sama. Responden dengan tingkat
pendidikan S2/S3 yang mengalami KBG selama pandemi lebih rendah lagi pada 43 persen.
Artinya, responden dengan tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah adalah 17 persen lebih
mungkin untuk mengalami kekerasan dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan SMA
atau S1. Namun di luar dugaan, status ketenagakerjaan tidak mempengaruhi probabilitas
mengalami KBG. Sekitar 52 persen responden yang sekarang tidak bekerja pernah menjadi
korban KBG. Proporsi ini tidak berbeda secara signifikan dengan responden yang bekerja di
sektor formal dan informal5 yang pernah menjadi korban KBG, yaitu 52 persen dan 54 persen
berturut-turut.

5

Pekerja formal didefinisikan sebagai responden yang bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai dan pengusaha
dibantu pegawai, sedangkan pekerja informal didefinisikan sebagai responden yang bekerja sebagai petani/nelayan,
pengusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga tidak dibayar
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Survei ini juga menemukan bahwa korban KBG berasal dari latar belakang ekonomi yang
beragam. Walaupun responden datang dari berbagai latar belakang ekonomi, prevalensi KBG di
antara kelompok kesejahteraan tidak berbeda secara signifikan (Tabel 1). Dalam kajiannya
SMERU mencatat korelasi kemiskinan dan kerentanan kekerasan terhadap perempuan.6
Kesulitan ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hasil
survei ini juga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat menengah bawah dan masyarakat
atas lebih mungkin mengalami KBG.

Tabel 1. Prevalensi KBG Berdasarkan Kelompok Pengeluaran
Kelompok

Pengeluaran

Prevalansi KBG

Miskin

Kurang dari Rp 430,000

48%

Rentan

Rp 431,000 - 640,000

45%

Menjelang kelas menengah

Rp 641,000 - 1,500,000

65%

Kelas menengah bawah

Rp 1,501,000 - 3,700,000

55%

Kelas menengah atas

Rp 3,701,000 - 7,200,000

44%

Kelas atas

Lebih dari Rp 7,201,000

70%*

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020. Catatan: kelompok pendapatan ditentukan berdasarkan laporan
Bank Dunia, Aspiring Indonesia —Expanding the Middle Class, 2019.
*Prevalansi KBG yang tinggi di antara responden kelas atas di survei ini mungkin karena survei dijalankan secara
online, di mana orang kelas atas lebih mungkin mempunyai akses internet secara reguler, maka memiliki kesempatan
untuk mengisi survei ini.

3. Spektrum KBG yang Dialami Korban
Kekerasan verbal adalah jenis kekerasan yang paling sering dialami korban selama
pandemi COVID-19. Hampir 8 dari 10 responden (79%) yang pernah menjadi korban KBG mulai
Maret 2020, pernah mengalami kekerasan verbal seperti diremehkan, dicaci maki, dan dipanggil
dengan nama kasar (Gambar 2). Ancaman dan gaslighting (diberitahu apa yang Anda alami
merupakan bayangan Anda saja), yang keduanya termasuk dalam golongan kekerasan psikis,
juga merupakan jenis kekerasan yang sering dialami oleh korban selama pandemi COVID-19
(Gambar 3). Kekerasan seksual juga banyak dialami oleh responden. Walaupun tidak sebanyak
jenis kekerasan lain, hampir separuh (48%) dari korban KBG pernah mengalami kekerasan
berbasis gender online yang termasuk ancaman dan tindakan penyebaran foto/video intim.
“Pandemi 2020 ini sangat memprihatinkan bagi semua kalangan
apalagi untuk kalangan menengah ke bawah/orang susah seperti
saya. Ada aja ujian-ujian yang menimpa pernikahan saya, emosi
kadang gak bisa stabil karena faktor ekonomi dan lingkungan.”
– responden perempuan berumur 25-29 tahun

6

Ana Rosidha, dkk. Laporan Tematik Studi Midline MAMPU: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta:
The Smeru Research Institute (2019), hal. XI.
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Gambar 2. Jenis KBG yang Dialami Korban

Gambar 3. Word Cloud Jenis Kekerasan yang Dialami Korban KBG

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020. Catatan: Pada gambar 3, ukuran kata melambangkan
frekuensi kekerasan yang dialami korban KBG.

4. Lokasi Kejadian KBG
Selama pandemi, tempat tinggal adalah lokasi yang paling sering terjadinya KBG. Lebih
dari separuh (56%) korban KBG mengalami kekerasan di tempat yang seharusnya mereka
merasa paling aman, yaitu di tempat tinggal. Hal ini mungkin dipengaruhi dengan adanya
karantina selama pandemi yang menyebabkan korban harus menetap di rumah. Di samping itu,
Catahu Komnas Perempuan 2020 juga mencatat bahwa ranah yang paling berisiko bagi
perempuan adalah ranah personal, yaitu di antaranya dalam hubungan rumah tangga dan
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hubungan personal.7 Media sosial menempati peringkat kedua tempat terjadinya kekerasan,
sekitar 38 persen responden korban KBG menyatakan mereka mengalami kekerasan saat
bermedia sosial. Layanan pendidikan dan kesehatan menempati peringkat terendah tempat KBG
dengan 4 persen dan 3 persen KBG terjadi di tempat ini berurutan. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap dua layanan ini secara umum selama pandemi
COVID-19. Pemberlakuan Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) dan adanya himbauan untuk
menghindari layanan kesehatan jika tidak dalam gawat darurat kemungkinan merupakan dua
alasan sedikitnya prevalensi KBG di dua tempat ini. Mayoritas korban KBG hanya mengalami
kekerasan di satu jenis tempat saja. Hanya ada 13 persen dari korban KBG yang mengalami
kekerasan di lebih dari dua jenis tempat.
Gambar 4. Tempat Terjadinya KBG

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020. Catatan: Jumlah melebihi 100 persen karena setiap responden
bisa memilih lebih dari satu tempat terjadinya KBG.

“Selama ini memang saya merasa tertekan batinnya karena terus
terusan menahan semua emosi yang saya rasakan karena kejadiankejadian ini. Saya tinggal bersama orangtua yang keras dan kasar.
Saya merasa bukannya semakin kuat saya justru semakin lemah
dan lelah menghadapinya setiap hari.”
– responden perempuan berumur 15-19 tahun

7
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5. Profil Pelaku KBG
Pelaku pelaku KBG umumnya adalah orang dekat korban. Dalam laporan ini, yang disebut
sebagai pelaku adalah orang yang telah dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan suatu
tindakan atau perbuatan pada seseorang yang memuat tindakan ancaman, kekerasan atau
pelecehan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional, verbal, ekonomi,
dan kekerasan berbasis gender online. Sekitar 74 persen korban KBG mengenal pelaku
kekerasan, dan 27 persen responden mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan
(suami, istri, atau pacar). Mengikuti pasangan, teman dan orang tua merupakan pelaku KBG
terbanyak kedua dan ketiga dengan prevalensi 19 persen dan 16 persen dari responden
mengalami KBG yang dilakukan oleh teman dan orang tua berturut-turut. Secara gender,
kebanyakan pelaku KBG adalah laki-laki. Hal ini terutama terjadi diantara korban KBG
perempuan di mana 83 persen pelaku KBG kepada korban perempuan adalah laki-laki. Fakta
ini membantah anggapan bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya merupakan orang asing
sehingga korban diminta berhati-hati ketika berada di ruang publik atau ketika bertemu dengan
orang yang tidak dikenal. Fakta serupa juga banyak dikemukakan dalam berbagai kajian dan
laporan. Komnas Perempuan mendokumentasikan profil pelaku kekerasan terhadap perempuan
di ranah personal yang terbanyak merupakan pacar kemudian disusul dengan ayah kandung dan
ayah tiri.8
Hal mengkhawatirkan lainnya adalah kekerasan yang dialami para korban umumnya terjadi
berulang kali dan lebih dari satu jenis kekerasan. Hampir dua pertiga dari korban KBG
menyatakan bahwa kekerasan yang mereka alami terjadi lebih dari sekali selama pandemi.
Kebanyakan korban KBG mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Nyatanya hanya 8
persen dari korban KBG mengalami hanya satu jenis kekerasan. Sekitar 7 persen dari korban
KBG pernah mengalami semua jenis kekerasan (verbal, psikis, seksual, online, dan fisik) selama
pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban KBG terperangkap di
siklus yang menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan sehingga sangat penting untuk
merancang layanan bantuan yang komprehensif dan menyeluruh. Keberulangan KBG juga
sangat mungkin terjadi karena terbatasnya layanan bantuan bagi korban selama pandemi serta
minimnya intervensi negara dalam merespon KBG selama pandemi COVID-19.

“Saya dan teman saya sudah mendapatkan pengalaman yang
sama (pelecehan online dari orang yang benar-benar tidak kami
kenal di dunia nyata). Sayangnya akun pelaku hilang dengan
cepat padahal belum sempat kami laporkan ke lembaga terkait. …
Padahal tidak ada wajah saya di akun itu, mereka memang
sepertinya mengincar kalangan remaja.”
– responden perempuan berumur 15-19 tahun

8

Ibid, hal. 15.
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Bab IV: KBG dan Pandemi COVID-19
Berbagai kajian di tingkat global menemukan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan
peningkatan jumlah kasus dan intensitas KBG. Salah satu kebijakan untuk menekan
penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown. Beberapa
negara menerapkan kebijakan lockdown secara ketat untuk mengontrol penyebaran. Berikut ini
adalah grafik yang menunjukkan kebijakan lockdown di negara-negara Asia Pasifik sepanjang
tahun 2020: 9

Sementara di Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19,
pemerintah memilih untuk menerapkan pembatasan kegiatan tertentu pada suatu wilayah.
Kebijakan PSBB tidak dilakukan pada skala nasional melainkan ditentukan berdasarkan
kebijakan daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran virus dari suatu wilayah.
Lockdown atau karantina memang ditempuh sebagai upaya untuk memperkecil atau bahkan
untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
Namun demikian, lockdown juga berdampak pada meningkatnya KBG, terutama KBG yang
terjadi di ranah privat. United Nations Population Fund (UNFPA) memperkirakan adanya 15 juta
peningkatan kasus KBG untuk setiap kuartal penerapan lockdown di seluruh dunia.10 Kekerasan
9
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https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
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berbasis gender cenderung meningkat dalam situasi darurat dan pandemi misalnya pada saat
kasus Ebola di Sierra Leone jumlah kehamilan pada remaja meningkat 65% dan berhubungan
erat dengan meningkatnya kasus perkosaan.11 Menurut Bradbury-Jones dan Isham12, lockdown
yang diberlakukan untuk menangani COVID-19 memberikan kebebasan yang lebih besar kepada
para pelaku KBG sehingga pelaku lebih mudah untuk membatasi akses korban ke telepon,
internet, dan orang lain.
Beberapa pemberitaan media juga menunjukkan lonjakan kasus KDRT di berbagai negara.
Menurut Kagi13, meskipun penurunan diamati pada tingkat kejahatan secara keseluruhan di
Australia, tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebesar 5 persen. Beberapa badan
amal di Australia juga menyuarakan keprihatinan tentang misinformasi COVID-19 yang
digunakan oleh para pelaku untuk lebih mengontrol dan menyalahgunakan korban kekerasan
dalam rumah tangga. Di Asia, Allen-Ebrahimian14 melaporkan bahwa China menyaksikan
peningkatan tiga kali lipat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah memberlakukan
karantina. Berbagai negara bagian di Amerika Serikat juga melaporkan peningkatan sekitar 2135 persen dalam kekerasan dalam rumah tangga (Wagers, 2020). Terlepas dari peningkatan
insiden kekerasan berbasis gender ini, Jagori, sebuah LSM yang berbasis di Delhi, mengamati
penurunan panggilan di nomor saluran bantuannya sebesar 50 persen. Hal ini kemungkinan
terjadi karena adanya ketakutan ketahuan pelaku yang menetap di rumah, menurut Jaya
Velankar, Direktur Jagori (Chandra, 2020). Meskipun telah banyak laporan dan kajian yang
berkaitan dengan peningkatan KBG selama pandemi COVID-19, belum ada respon dan
intervensi negara terhadap fenomena ini.
Beberapa temuan juga mengonfirmasi adanya peningkatan KBG selama pandemi COVID19 di Indonesia. Menurut data dari Komnas Perempuan, kekerasan berbasis gender meningkat
sampai sebanyak 63 persen selama pandemi COVID-19 (Antara News, 2020). Dalam focus
group discussion (FGD) penelitian Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta juga terkonfirmasi bahwa
Komnas Perempuan menerima 1617 pengaduan sepanjang Januari-Oktober 2020, dengan
kenaikan jumlah laporan KBG yang sangat signifikan, khususnya KDRT dan KBGO. LBH APIK
Jakarta juga mencatat peningkatan pelaporan kasus hampir 50% dari tahun 2019. Pada tahun
2019, LBH APIK Jakarta menerima 798 pengaduan sementara di tahun 2020 terdapat 1178
kasus, termasuk 418 kasus KDRT dan 307 kasus KBGO.15 Beberapa sumber lain menegaskan
terjadinya peningkatan jumlah kasus KBG. Contohnya adalah data dari Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dan Komnas Perempuan, yang mencatat kasus KBG
meningkat hingga 75 persen selama masa pandemi (Republika, 2020). Sementara survei East

11

https://foreignpolicy.com/2016/02/02/the-ebola-rape-epidemic-west-africa-teenage-pregnancy/
Walker LE. Battered Women Syndrome. New York, NY: Springer Publishing Company (2015), p. 49–74. doi:
10.1002/9781118625392.wbecp396
13
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Asia and Pacific Gender Innovation Lab (EAPGIL) menunjukkan 83% responden mengatakan
ada peningkatan kejadian kekerasan oleh pasangan di komunitas mereka selama COVID-19.16
Sistem kerja dan belajar dari rumah selama masa pandemi membuat banyak orang harus
menghabiskan waktu secara online. Secara statistik, di antara pengguna internet di Asia Pasifik,
54,6% adalah laki-laki dan 41,3% merupakan perempuan. Pada proses transisi dari kegiatan
offline menjadi online, KBG turut beralih menjadi KBGO. Pada catatan tahunan LBH Apik Jakarta
tahun 2020, terdapat 307 pengaduan kasus KBGO, sementara Komnas Perempuan
mengemukakan per Oktober 2020 telah menerima 659 laporan kasus KBGO. Jenis KBGO yang
paling sering dialami oleh korban (yang mayoritas adalah perempuan) termasuk praktik digital
eksibisionis di mana orang tidak dikenal secara tiba-tiba melakukan panggilan seks tanpa
persetujuan; penyebaran konten intim tanpa persetujuan; ancaman penyebaran konten intim
yang disertai dengan pemerasan; maupun pelanggaran privasi. Survei Perkumpulan Lintas
Feminis Jakarta juga mencatat 48% korban mengalami KBGO selama pandemi. Korban KBGO
biasanya juga mengalami kekerasan berlipat mulai dari kekerasan verbal, psikis, dan seksual.
Berdasarkan survei Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, 22 persen korban KBG
merupakan korban ‘baru’, di mana kekerasan tersebut baru terjadi selama pandemi COVID19. Walaupun kebanyakan korban KBG (78 persen) di survei ini juga mengalami kekerasan di
masa sebelum pandemi COVID-19, terdapatnya 22 persen dari mereka yang baru mengalami
KBG selama pandemi membuktikan adanya kenaikan yang signifikan terhadap kasus KBG.
Penambahan kasus terjadi paling banyak di antara perempuan dengan tingkat pendidikan yang
lebih rendah.
Gambar 6. Peningkatan Korban KBG Selama Pandemi

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020.
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Tidak hanya jumlah, tetapi juga frekuensi dan intensitas KBG juga meningkat selama
pandemi. Di antara responden korban KBG yang pernah mengalami kekerasan baik sebelum
dan selama pandemi, 24 persen menyatakan frekuensi kekerasan bertambah selama pandemi
dibandingkan dengan sebelumnya (Gambar 5). Peningkatan yang lebih besar terjadi pada
intensitas (tingkat keparahan) KBG, di mana sekitar 44 persen responden menyatakan bahwa
intensitas kekerasan yang mereka alami meningkat selama pandemi COVID-19 dibandingkan
sebelum pandemi. Tidak seperti jumlah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara gender
dalam hal peningkatan frekuensi dan intensitas KBG selama pandemi.
Gambar 7. Perubahan Frekuensi dan Intensitas Kekerasan Selama Pandemi COVID-19

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020.

Selain peningkatan pada kekerasan, pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif yang
sangat besar di bidang sosio-ekonomi terhadap korban KBG. Tidak bisa dipungkiri bahwa
pandemi COVID-19 mempengaruhi situasi sosial ekonomi setiap orang terlebih berdampak
serius pada kelompok masyarakat miskin. World Bank memperkirakan 88 juta sampai dengan
115 juta orang akan hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim pada 2020 akibat dari pandemi,
dengan hampir separuh populasi tersebut berada di Asisa Selatan.17 Berdasarkan survei ini,
lebih dari 75 persen korban KBG mengalami penurunan pendapatan keluarga selama
pandemi COVID-19. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari survei HiFy Bank Dunia yang menemukan
pada bulan Juli-Agustus 47 persen pencari nafkah di Indonesia mengalami penurunan
pendapatan (Bank Dunia, 2020). Namun, responden korban KBG survei ini tidak mendapatkan
bantuan yang cukup. Lebih dari 50 persen korban KBG yang mengatakan bahwa walaupun
mereka membutuhkan bantuan, mereka tidak mendapatkan bantuan sosial, baik dari pemerintah
maupun dari LSM.
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Kondisi ini memperparah situasi kelompok rentan terutama perempuan pekerja seperti pekerja
rumah tangga. Banyak pekerja rumah tangga yang diberhentikan sepihak dan mengalami
pengurangan upah selama pandemi. Selain mengalami kekerasan ekonomi, pekerja rumah
tangga juga mengalami diskriminasi dan kekerasan verbal yang didasarkan pada stigma pekerja
rumah tangga adalah pembawa virus (carrier).18 Stigma ini muncul karena pekerja rumah tangga
dianggap banyak berinteraksi di luar seperti pergi ke pasar untuk membeli bahan kebutuhan
pemberi kerja. Padahal situasi ini terjadi justru karena permintaan dari pemberi kerja.
Terdapat korelasi positif antara berkurangnya pendapatan rumah tangga dan peningkatan
kasus KBG. Sekitar 81 persen dari korban KBG baru (mereka yang pre-pandemi tidak
pernah mengalami KBG) mengalami penurunan pendapatan keluarga. Angka ini secara
signifikan lebih tinggi dibandingkan mereka yang sebelumnya pernah mengalami KBG, di mana
74 persen dari mereka mengalami berkurangnya pendapatan. Selain itu, intensitas dan
frekuensi KBG di antara para korban yang pernah mengalami kekerasan pre-pandemi juga
lebih mungkin untuk meningkat di antara korban yang mengalami penurunan pendapatan
keluarga. Hal ini didukung oleh kajian yang menemukan bahwa pemutusan hubungan kerja,
kehilangan pendapatan, dan perpanjangan waktu untuk tinggal di rumah selama pandemi
COVID-19 meningkatkan insiden kekerasan dalam rumah tangga (Sharma dan Borah, 2020).
Bahkan jika sebuah keluarga tidak memiliki riwayat kekerasan, tekanan ekonomi selama pandemi
akibat kesulitan keuangan dan kurangnya dukungan sosial dapat memicu kekerasan. Hal ini
sesuai dengan kajian bahwa tingkat stres yang tinggi di antara pasangan meningkatkan tingkat
kekerasan 3,5 kali lebih banyak daripada pasangan dengan tingkat stres yang rendah (Sharma
dan Borah, 2020).
Bagi korban perempuan, situasi ekonomi yang menurun selama pandemi akan memengaruhi
hubungan interpersonal dan posisi tawar perempuan. Dengan semakin banyak jumlah
perempuan yang kehilangan pekerjaan mereka akan cenderung lebih bergantung secara
finansial pada pasangan atau anggota keluarga. Posisi tawar secara ekonomi berperan besar
dalam kemampuan perempuan untuk lepas dari pelaku kekerasan. Jika perempuan korban
KBGO tidak mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi selama pandemi maka
kerentanan akan kekerasan akan terus berlanjut sampai pasca pandemi.

“Selama COVID berlangsung, sampai detik ini saya tidak bisa
pindah kerja dan harus bertahan. Dengan situasi seperti ini, saya
dihina, dimaki dan diremehkan, bahkan tidah dianggap manusia.
Ingin pindah kerja tapi lowongan kerja mengecil sementara umur
dan pendidikan saya rendah.”
– responden laki-laki berumur 30-39 tahun
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Kekerasan fisik dan ekonomi adalah dua jenis kekerasan utama yang meningkat selama
pandemi. Di antara beberapa jenis kekerasan yang dikaji dalam survei ini, kekerasan fisik dan
ekonomi memiliki persentase korban baru yang paling banyak (25 persen untuk kedua jenis
kekerasan). Tidak hanya jumlahnya yang meningkat, karena di antara korban yang juga
mengalami kekerasan fisik sebelum pandemi, kebanyakan dari mereka mengalami peningkatan
intensitas kekerasan selama pandemi. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah walaupun
korban KBG seksual kebanyakan adalah korban yang pre-pandemi juga mengalami kekerasan,
mereka paling mungkin untuk mengalami peningkatan frekuensi kekerasan selama pandemi.

Gambar 8. Proporsi Korban Baru Menurut Jenis Kekerasan

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020. Catatan: Korban baru didefinisikan sebagai korban yang
mengalami kekerasan selama p andemi COVID-19 namun tidak pernah mengalami kekerasan sebelum pandemi.

Selama pandemi COVID-19, tempat tinggal menjadi tempat terjadinya KBG bagi korban
baru. Sekitar 54 persen korban baru mengalami kekerasan di tempat tinggal. Karena selama
pandemi diberlakukan lockdown yang menyebabkan beberapa orang harus berdiam di rumah,
KDRT ikut meningkat. Ini sejalan dengan hasil kajian lainnya yang menemukan bahwa
“kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap kali keluarga menghabiskan lebih banyak
waktu bersama, seperti liburan Natal dan musim panas”19. Sebagaimana diidentifikasi oleh
literatur sosiologi dan gender, terdapat hubungan langsung, yang berarti bahwa ketika keluarga
menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kekerasan dapat terjadi tanpa alasan tertentu
(Booth, 2017), sehingga pandemi COVID-19 bisa dianggap sebagai penyebab tidak langsung
KBG.
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Bab IV: Layanan Bantuan KBG
The Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) dalam kertas
kebijakannya menyebutkan ada tiga faktor yang memperburuk situasi kekerasan terhadap
perempuan selama pandemi. Faktor tersebut adalah: 1) Peningkatan kerja perawatan dan
interaksi dengan pelaku karena kebijakan lockdown; 2) Peningkatan stres yang memicu pelaku
melakukan kekerasan; dan 3) Berkurangnya layanan dukungan bagi korban.20 Tiga hal ini juga
sejalan dengan beberapa temuan dalam survei Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, seperti
tingginya kekerasan yang terjadi di wilayah privat seperti rumah, pelaku yang merupakan
pasangan atau anggota keluarga, serta terbatasnya akses terhadap layanan bagi korban. Bagian
ini akan mengurai bagaimana situasi, tantangan, dan adaptasi lembaga layanan dalam
memberikan bantuan atau pendampingan kepada korban selama pandemi.
Gambar 9. Proporsi Korban yang Menceritakan Kasusnya pada Orang Lain

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020.

Selama pandemi, penelitian Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta menemukan bahwa
hanya separuh korban KBG melaporkan kekerasan yang dialami. Berdasarkan survei ini,
hanya 57 persen dari korban KBG menceritakan tindakan kekerasan yang mereka alami pada
orang lain, dan jauh lebih sedikit lagi (9 persen) melaporkan kejadian kekerasan pada lembaga
layanan. Kebanyakan korban KBG mempercayakan cerita ini pada temannya, dengan sekitar 40
persen korban KBG menceritakan kekerasan yang mereka alami kepada teman. Faktor ideologis
dan budaya ikut berperan ketika perempuan harus memutuskan apakah mereka harus
melaporkan kasus yang mereka alami. Perempuan pada umumnya lebih mungkin untuk
mentolerir kekerasan karena antara lain, mereka a) menginternalisasikan nilai-nilai sosial yang
melihat subordinasi perempuan sebagai hal "alami"; b) bergantung secara ekonomi kepada
pelaku KBG; c) keyakinan bahwa polisi dan badan hukum tidak akan mendukung korban dan
tidak efektif (Rico, 1997).
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Gambar 10. Proporsi Korban yang Menceritakan Kasusnya pada Orang Lain

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020.

Pandemi COVID-19 juga memungkinkan untuk terjadinya peningkatan keraguan korban
dalam melapor. Bahkan sebelum pandemi, seringkali terdapat hambatan yang signifikan bagi
korban untuk mengakses layanan bantuan. Adanya pandemi COVID-19 pun memperburuk
hambatan ini, karena layanan bantuan tidak dianggap sebagai prioritas, sumber daya dialihkan
kepada tanggapan COVID-19, dan petugas kesehatan kewalahan dan tidak dapat memberikan
perhatian pada pemeriksaan forensik. Selain itu, para korban mungkin tidak mau mengunjungi
rumah sakit dan klinik karena takut tertular virus atau kurangnya panduan yang jelas tentang cara
mengakses perawatan dan dukungan dengan aman (Johnson, et. al., 2020). Jagori, sebuah LSM
yang berbasis di Delhi, mengamati penurunan panggilan di nomor saluran bantuannya sebesar
50 persen. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya ketakutan ketahuan pelaku yang menetap
di rumah menurut Jaya Velankar, Direktur Jagori (Chandra, 2020). Penelitian lain menunjukkan
bahwa, tidak seperti bentuk kekerasan lainnya, kasus KDRT lebih mungkin dilaporkan oleh
korban setelah tersangka meninggalkan TKP (Campbell et al., 2017). Hal ini namun menjadi sulit
selama pandemi COVID-19 karena korban sering tidak mendapat kesempatan untuk melapor
karena pelaku tetap bersama korban karena penerapan lockdown.
“Kesehatan mental menurun, diakibatkan tekanan mental selama
pandemi karena diharuskan untuk satu rumah dengan abuser,
sehingga frekuensi semakin meningkat dan tekanan semakin
intense.”
– responden perempuan berumur 20-24 tahun

Alasan utama rendahnya pelaporan lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran korban
terhadap layanan pendamping korban. Menurut survei ini, hanya 48 persen korban KBG
yang mengetahui bahwa terdapat layanan pendampingan korban. Padahal dengan
mengetahui keberadaan layanan pendampingan, kemungkinan korban melaporkan kasus
kekerasan yang mereka alami kepada layanan ini masih tidak begitu besar. Hanya 19 persen
19

dari korban KBG yang mengetahui adanya layanan melaporkan kasus kekerasan kepada
layanan tersebut. Angka ini masih tergolong rendah apalagi karena kebanyakan korban yang
mengetahui adanya layanan menyatakan bahwa terdapat layanan di kabupaten/kota tempat
mereka berdomisili.
Gambar 11. Respon Lembaga Layanan

Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020.

Korban yang mengalami jenis kekerasan fisik dan seksual lebih mungkin untuk
melaporkan kekerasan yang mereka alami dibandingkan jenis kekerasan lain. Kekerasan
verbal dan psikis, walaupun merupakan dua jenis kekerasan yang paling sering terjadi selama
pandemi ini, adalah jenis yang paling jarang dilaporkan oleh korban. Hanya 8 persen dan 7 persen
dari korban kekerasan verbal dan psikis melaporkan apa yang mereka alami kepada lembaga
layanan. Under-reporting (jumlah pelaporan yang jauh lebih sedikit dari keadaan sebenarnya)
adalah hal yang sering terjadi di kekerasan berbasis gender; hal ini mengakibatkan terjadinya
kekerasan yang berulang kali (IASC, 2006).
Masih banyak anggapan bahwa kekerasan verbal dan psikis tidak terhitung sebagai kekerasan
karena dampaknya tidak terlihat secara fisik atau dianggap tidak serius. Padahal kekerasan psikis
dan verbal tidak kalah serius dan sama bahayanya dengan kekerasan fisik. Dr. Martin Teicher,
seorang profesor di bidang psikiatri, menyebutkan bahwa kekerasan verbal memiliki konsekuensi
yang lebih lama dibanding kekerasan lainnya karena hal ini biasanya dilakukan secara terus
menerus.21 Bahkan dalam situasi yang terburuk, korban kekerasan psikis dan verbal bisa
mengalami depresi hingga bunuh diri. Dalam konteks KBG, kekerasan verbal yang diwajarkan
akan berakibat pada peningkatan intensitas, frekuensi, dan derajat kekerasan. Praktik pewajaran
kekerasan ini disebut sebagai budaya pemerkosaan. Masyarakat yang mewajarkan candaancandaan bernuansa seksual atau memaklumi perilaku pelaku kekerasan biasanya akan
cenderung menyalahkan korban dan tidak mendorong korban untuk melaporkan kasusnya.

21

Psychology Today. 2016. https://www.psychologytoday.com/us/blog/tech-support/201611/the-enduring-painchildhood-verbal-abuse
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Gambar 12. Piramida Budaya Perkosaan

Perkosaan,
pembunuhan, dll
Pelecehan seksual, penyebaran
foto intim tanpa persetujuan,
dll
Penguntitan, catcalling, pengambilan foto
tanpa persetujuan, dll

Candaan seksis, budaya menyalahkan korban, "kucing dikasih
ikan ya ga nolak", objektifikasi, dll

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Selama pandemi di Indonesia, hampir semua laporan korban KBG diterima oleh lembaga
layanan. Selain itu, mayoritas (73 persen) dari korban KBG merasa bahwa laporan mereka
diproses dengan cepat dalam rentang waktu 7 hari. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya
penyesuaian metode pelaporan yang diberlakukan oleh layanan pendampingan yang sekarang
membuka pelaporan tidak langsung (online) (Kotak 1). Kemudahan ini dimanfaatkan oleh para
pelapor korban – kebanyakan (93 persen) menggunakan layanan virtual atau kombinasi layanan
virtual dan langsung dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Konseling dan bantuan
hukum (litigasi) adalah dua jenis bantuan yang paling sering diakses korban. Walaupun hampir
semua laporan diterima oleh layanan pendampingan korban, hanya separuh laporan yang
dilanjutkan ke tindakan berikutnya. Di antara yang ditolak, sebagian besar karena lembaga
layanan menilai bahwa tidak adanya bukti yang kuat untuk pelaporan.
Lemahnya sistem hukum yang dapat melindungi korban KBG mempersulit korban dan
pendamping untuk melaporkan kasus KBG. Selain karena tingginya stigma terhadap korban
KBG dan minimnya lembaga layanan bagi korban, faktor utama dari rendahnya tingkat pelaporan
kasus KBG berkaitan erat dengan ketiadaan payung hukum yang mengakomodir kepentingan
korban serta mengakui bentuk-bentuk KBG yang beragam. Kerangka hukum yang ada baru
mengakui beberapa bentuk KBG dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kekerasan
verbal dan psikis hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sementara kekerasan psikis diatur melalui
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara untuk kekerasan seksual, bentuk-bentuk
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yang diakui oleh negara masih sangat terbatas. Saat ini, kekerasan seksual yang diatur oleh
hukum adalah pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan pemerkosaan dalam rumah
tangga. Perkembangan modus dan media KBG juga belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Dengan perkembangan tekhnologi, KBG banyak terjadi di ranah online (disebut KBGO). Survei
ini juga menunjukkan pengalaman korban KBGO yang tidak dapat melaporkan kasusnya karena
ketiadaan dasar hukum yang dapat menjerat pelaku dan melindungi korban.
Kotak 1. Survei Lembaga Layanan Pendampingan Korban KBG
Lembaga layanan pendampingan korban memegang peranan penting dalam
menangani kasus kekerasan berbasis gender. Tidak hanya memberikan bantuan
pendampingan hukum dan non-hukum, lembaga pendampingan biasanya menyediakan
layanan konseling dan rujukan kasus di mana sangat penting pada masa pandemi ini.
Untuk itu, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta mengadakan survei online kepada
penyedia layanan pendampingan korban kekerasan berbasis gender yang diharapkan
dapat menjadi basis kualitatif dalam menentukan advokasi penanganan kasus KBG yang
lebih responsif dan tepat sasaran. Survei ini diisi oleh 12 perwakilan lembaga layanan di
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan DI
Yogyakarta. Tujuh dari 12 perwakilan mengatakan lembaga mereka menyediakan layanan
bantuan hukum sedangkan lima lainnya menyediakan konseling, rujukan, dan pendampingan
non-litigasi. Semua lembaga ini termasuk lembaga yang sudah cukup lama berdiri (paling
tidak sudah berdiri selama lima tahun atau lebih).
Semua lembaga layanan menyatakan bahwa mereka melakukan adaptasi dalam
pendampingan selama masa pandemi. Adaptasi ini termasuk menambahkan opsi layanan
daring sampai memberlakukan jam layanan lebih pendek. Satu lembaga bahkan mengurangi
jumlah staf demi dapat berlangsungnya layanan pendampingan korban. Kebanyakan
lembaga yang mengisi survei sekarang memberikan layanan kombinasi tatap langsung dan
daring, walaupun empat dari 12 responden menyatakan bahwa mereka hanya menerima
pengaduan daring (telepon, email, atau media sosial).
Pandemi tidak menyebabkan berhentinya layanan pendampingan. Semua lembaga
menyatakan bahwa mereka masih menerima pengaduan KBG selama masa pandemi
COVID-19. Bahkan delapan dari 12 responden menyatakan bahwa jumlah pengaduan
yang mereka terima bertambah selama pandemi. Jumlah pengaduan beragam antar
lembaga. Empat dari 12 responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan lebih dari 50
pengaduan selama masa pandemi COVID-19 (Maret-November 2020). Namun, pertambahan
ini tidak menghalangi lembaga untuk mendampingi korban secara langsung selama pandemi.
Banyak lembaga layanan mengalami kesulitan saat melakukan pendampingan pada
masa pandemi. Separuh dari responden menyatakan bahwa lembaga mereka mengalami
kekurangan staf. Kewajiban menyediakan perlengkapan pelindung diri (seperti hand sanitizer
dan masker) juga dirasa masih kurang penyediaannya oleh beberapa lembaga. Di antara
lembaga yang merasa kesulitan dalam melakukan pendampingan, batasan mobilitas yang
menyebabkan lambatnya penanganan kasus di pihak lain adalah salah satu alasan
utamanya.
Kurangnya bantuan finansial juga masih menjadi masalah utama lembaga pelayanan
korban. Sekitar 67 persen responden juga menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan
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pendanaan untuk melakukan pendampingan terhadap korban selama masa pandemi COVID19. Namun, hanya satu dari dua belas responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan
bantuan dana tambahan dari pemerintah selama pandemi; responden tersebut merupakan
perwakilan lembaga pemerintah.
Berikut adalah beberapa kutipan mengenai kendala yang dialami lembaga layanan
dalam melakukan proses pendampingan korban KBG selama pandemi COVID-19.
“Pada saat pendampingan kasus di kepolisian, penanganan kasusnya lamban oleh aparat
kepolisian dengan alasan jam kerja yang dibatasi karena pandemi.” - Responden
“Proses pendampingan secara online berdampak sulitnya melakukan pelaporan di kepolisian,
pasca penetapan PSBB, pendamping yang berdomisili di luar kota harus bekerja dari rumah,
akses layanan kesehatan bagi korban terhambat karena pandemi, pelayanan di pengadilan,
kejaksaan dan kepolisian terhambat karena pengurangan dan pembatasan jam layanan.” Responden
“Beberapa layanan hukum sudah menerapkan sistem online, tetapi proses administrasi masih
mewajibkan/menuntut dilakukan secara offline, seperti wajib tanda tangan langsung di
dokumen asli (tidak mengakomodir scan tanda tangan).” – Responden
Sumber: Survei Layanan Pendampingan Korban KBG, 2020
Penggunaan rumah aman pun masih belum optimal. Di antara korban KBG yang mengikuti
survei ini, hanya 28 persen yang mengetahui keberadaan rumah aman (shelter) di sekitar
mereka. Kebanyakan dari rumah aman ini tidak dapat diakses selama pandemi. Dalam FGD
penelitian ini, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) menyebut bahwa
mayoritas korban yang melaporkan kasusnya membutuhkan rumah aman. Sementara, menurut
LBH Apik Jakarta, selama pandemi ini rumah aman baik yang disediakan oleh negara maupun
oleh masyarakat ditutup sementara. Rumah aman memang merupakan kebutuhan esensial bagi
korban yang jumlahnya masih terbatas di Indonesia.
Selain persoalan jumlah yang terbatas, informasi terkait keberadaan rumah aman juga tidak
tersedia secara merata di kalangan masyarakat. Lembaga layanan pendampingan korban
memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai rumah aman karena separuh dari
korban KBG yang mengetahui akses rumah aman mengatakan mereka dengar ini dari lembaga
layanan. Walaupun tidak semua korban akan membutuhkannya, adanya akses dan pengetahuan
mengenai rumah aman menjadi sangat penting terutama pada masa pandemi saat kemungkinan
besar korban terjebak di rumah bersama pelaku KBG.
Pelaporan kasus KBG kepada kepolisian rendah dan semakin sulit selama pandemi. Dari
seluruh responden korban KBG, hanya tujuh persen melakukan pelaporan kepada pihak
kepolisian. Di antara yang melaporkan, kebanyakan adalah korban kekerasan fisik dan seksual.
Pola ini sama dengan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan kepada layanan
pendampingan. Dua per tiga dari mereka yang melakukan pelaporan didampingi oleh teman atau
perwakilan lembaga layanan tanpa bayaran. Survei ini tidak menangkap banyak korban yang
melakukan visum (hanya satu orang responden yang menyatakan melakukan visum).
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Responden ini menyatakan visum yang dilakukan tidak dipungut biaya, namun dia menghadapi
kendala di mana tenaga kesehatan menyalahkan dia atas apa yang terjadi saat visum.
Kendala lain saat proses pelaporan KBG pada masa pandemi adalah ketidaksiapan pihak
kepolisian terutama di tingkat kepolisian sektor (polsek) untuk beradaptasi dengan situasi. Salah
satunya adalah tidak adanya layanan laporan berbasis online karena tidak semua sektor memiliki
unit cyber. Ketiadaan layanan ini menyulitkan bagi penyedia layanan untuk memproses laporan
karena layanan offline juga dibatasi baik secara waktu layanan maupun jumlah personel kerja.
Proses pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP) juga masih harus dilakukan secara
langsung. Hal ini meningkatkan risiko pendamping dan korban terpapar COVID-19. Situasi ini
juga tidak jauh berbeda dengan situasi di tahap pemeriksaan kejaksaan maupun persidangan di
pengadilan. Institusi penegak hukum masih banyak yang melakukan pemeriksaan secara
langsung, walaupun telah banyak kasus di mana hakim terpapar COVID-19. Namun hal ini tidak
membuat institusi penegak hukum mengalihkan proses pemeriksaan ke pemeriksaan online.22
Kerentanan pendamping dan korban terpapar COVID-19 sangat tinggi saat harus
melakukan konsultasi, pendampingan, dan pelaporan secara offline. Lembaga layanan
masih memberikan layanan selama pandemi dengan beberapa adaptasi seperti opsi layanan.
Meski sebagian besar membuka konsultasi online untuk mengurangi risiko penularan COVID-19,
dalam beberapa situasi yang serius dan membutuhkan pendampingan langsung, lembaga tetap
mendampingi korban secara langsung. Keterbatasan APD juga menjadi kendala bagi penyedia
layanan. Untuk melindungi pendamping dari risiko penularan, kebanyakan menyediakan hand
sanitizer dan masker bagi staf maupun korban. Namun tidak semua lembaga layanan memiliki
anggaran yang cukup untuk melengkapi kebutuhan APD para stafnya, karena sumber pendanaan
mereka terbatas sementara kebutuhan operasional organisasi cukup tinggi. Beberapa
pendamping terpaksa harus menyediakan APD dengan anggaran pribadi karena tidak
mendapatkan bantuan dari lembaga dan pemerintah.

22

FGD Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta.
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Bab V: Rekomendasi
Dengan adanya tambahan bukti empiris baru dari survei mengenai KBG selama masa
pandemi COVID-19 di Indonesia, empat rekomendasi dirumuskan dalam kajian ini. Kami
juga menyadari bahwa survei ini tidak representatif untuk semua korban KBG dikarenakan
sedikitnya responden (total: 315 responden), dan juga karena metode digunakan adalah survei
daring, yang umumnya memberikan bias karena hanya menjangkau sampel tertentu.
Namun, temuan umum dari survei ini bersama dengan dukungan literatur dan data administratif
lain membuktikan bahwa kekerasan berbasis gender masih terjadi dan semakin diperparah
dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, semua pihak harus turun tangan untuk menangani dan
menekan kasus ini. Tentunya untuk rekomendasi ini berjalan dengan lancar dibutuhkan
kerjasama antar pemerintah, lembaga layanan, pihak berwajib, dan masyarakat secara luas.
Rekomendasi 1: Pemerintah, lembaga layanan dan penegak hukum perlu melakukan
sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan berbasis gender untuk meningkatkan
pengetahuan dan tingkat pelaporan.
Pandemi COVID-19 menyebabkan korban semakin sulit untuk melaporkan kekerasan yang
mereka alami. Untuk itu, peran saksi, tetangga, dan anggota masyarakat lebih penting. Para ahli
berpendapat bahwa cara efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melatih kelompokkelompok tersebut tentang kekerasan dalam rumah tangga (Katz dan Moore, 2013). Edukasi
tetangga untuk membunyikan alarm dalam situasi KDRT, misalnya, dapat membuat perbedaan
yang signifikan dalam mencapai tingkat pelaporan kekerasan yang lebih tinggi. Edukasi ini dapat
dilakukan melalui instansi pemerintah atau bahkan melalui iklan yang mengajak anggota
masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT di lingkungannya.
Selain itu, survei ini menemukan bahwa kebanyakan korban menceritakan kekerasan yang
mereka alami kepada teman, bukan pihak berwajib maupun profesional. Untuk itu, penyebaran
informasi tentang cara merespon cerita kekerasan sangat penting. Penelitian lain menunjukkan
bahwa pesan memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat pelaporan. Pesan positif
yang berfokus pada solusi lebih efektif daripada pesan negatif yang berfokus pada masalah (Katz
dan Moore, 2013). Dengan demikian, edukasi tentang perilaku saksi yang diharapkan dapat
meningkatkan pelaporan kasus kekerasan.
Rekomendasi 2: Lembaga layanan dan penegak hukum perlu memberlakukan prosedur
pelaporan yang lebih mudah.
Menurut sebuah kajian, korban KBG seringkali tidak melapor karena banyaknya dokumen dan
lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan (Sharma dan Borah, 2020). Untuk menjawab
masalah ini, pembuat kebijakan dan pemerintah dapat mendiseminasikan regulasi dan tata cara
pelaporan yang fleksibel sehingga para korban dan saksi dapat dengan mudah mencari bantuan.
Fleksibilitas dalam memberikan dokumen yang diperlukan dan mengurangi waktu tunggu
pelaporan akan mempermudah pelaporan. Dengan adanya pandemi, beberapa prosedur
pelaporan yang menyebabkan harusnya korban atau pendamping melakukan kunjungan fisik
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perlu dihilangkan atau diminimalisir. Jika tetangga, anggota masyarakat, dan saksi melakukan
peran mereka dalam pelaporan tepat waktu, memberi tahu lembaga penegak hukum,
menginformasikan kelompok swadaya, dan memberikan dukungan online, maka tingkat
keparahan dan frekuensi perilaku kekerasan dapat dikurangi.
Rekomendasi 3: Lembaga layanan dan penegak hukum perlu memahami keberagaman
korban kekerasan.
Berdasarkan penelitian Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta ini, pandemi COVID-19
berpengaruh pada peningkatan jumlah, intensitas, dan frekuensi kekerasan. Beberapa korban
kekerasan adalah orang yang sebelumnya tidak pernah mengalami kekerasan. Untuk itu, penting
bagi lembaga layanan pendampingan untuk menyadari bahwa pandemi ini telah membuka
demografi dan karakteristik baru di antara korban KBG. Survei ini juga menemukan bahwa
kebanyakan korban selama pandemi ini adalah orang yang terjebak dalam siklus kekerasan
sehingga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan dan mengalaminya berulang kali. Respon
yang sesuai juga diperlukan untuk menangani kasus khusus seperti ini.
Rekomendasi 4: Pemerintah perlu memberikan dukungan secara keseluruhan kepada
lembaga layanan pendampingan korban kekerasan.
Penguatan sistem tanggapan pertama sangat penting dalam menangani kasus KBG. Saat ini
masih banyak lembaga layanan yang mengalami kesulitan seperti kekurangan staf dan kendala
dalam pendanaan berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada kerentanan pendamping korban
terpapar COVID-19 karena tidak ada bantuan alat pelindung diri selama melakukan tugas
pendampingan. Ke depan, pendamping patut untuk dikategorikan sebagai penerima vaksin
prioritas karena berperan penting sebagai penghubung antara korban dan pihak berwajib.
Tingkat kesadaran masyarakat atas adanya lembaga layanan korban KBG masih sangat rendah.
Menurut penelitian ini, lebih dari separuh korban KBG tidak mengetahui bahwa layanan seperti
ini telah berada di Indonesia. Maka dukungan juga harus berbentuk peningkatan kesadaran
masyarakat tentang keberadaan dan cara mengakses lembaga layanan serta peningkatan
kapasitas lembaga layanan untuk memberikan layanan secara online.
Upaya untuk memperbanyak dan memperluas akses kepada rumah aman juga sangat penting,
terutama selama pandemi. Tingkat pengetahuan korban KBG tentang ketersediaan rumah aman
masih sangat rendah. Kajian mengenai rumah aman menunjukkan bahwa perempuan merasa
lebih aman, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dapat mengakses layanan penting, dan
mengalami pengurangan intensitas dan frekuensi kekerasan jika dapat tinggal di rumah aman
(Sullivan, 2012). Sebagai contoh, pemerintah Kanada mengumumkan paket bantuan COVID-19
senilai $82 miliar pada 18 Maret 2020 yang mana termasuk dalam bantuan ini adalah alokasi
dana CAD $50 juta untuk rumah aman dan pusat kekerasan seksual (Harris, 2020).
Tentunya, ke-empat rekomendasi ini belum tentu merupakan satu-satunya solusi atas
pandemi bayangan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Ada juga banyak solusi lainnya
yang layak diterapkan, namun ke-empat rekomendasi tersebut merupakan beberapa langkah
awal yang kami yakini akan membawa manfaat positif bagi korban KBG di Indonesia.
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Annex 1: Tentang Survei
Survei online mengenai kekerasan berbasis gender (KBG) ini dilakukan oleh Lintas Feminis
Jakarta dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemegang kepentingan
tentang situasi KBG selama pandemi COVID-19 dan bagaimana seharusnya kita merespon hal
tersebut. Survei ini diisi oleh 315 responden dari latar belakang yang beragam. Survei dilakukan
selama 1 bulan, mulai dari 23 Oktober sampai 30 November 2020. Topik yang dibahas oleh
survei ini meliputi KBG yang dialami, layanan pendampingan, dan kondisi selama pandemi
Survei ini diisi 315 responden dari 25 provinsi di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di
Pulau Jawa.

Responden kebanyakan berasal dari kelompok umur 20-24 tahun. Mayoritas responden adalah
perempuan dengan status perkawinan lajang. Umumnya, responden memiliki tingkat
pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan populasi Indonesia. Tabel
di bawah ini memberikan beberapa statistika mengenai responden survei ini.

29

Gambar A.1. Demografi Responden Survei
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Sumber: Survei KBG, Lintas Feminis Jakarta 2020

31

