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BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gagasan untuk melakukan pendokumentasian “Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV” muncul 

dalam pelatihan sebagai pelatih Sexual Reproductian and Health Right  (SRHR) yang diselenggarakan 

oleh Ikatan Perempuan Positif  Indonesia (IPPI) di Bali, tanggal 6-10 Desember 2011 dan diikuti oleh 

16 anggota IPPI (14 Odha dan 2 Ohidha) dari beberapa wilayah kerja IPPI (DKI Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Jogjakarta, NTB, Bali dan Papua). Kemudian disusul dengan rangkaian kegiatan pelatihan 

di lima kota wilayah kerja IPPI, yaitu Papua (27-29 Maret 2012), Jogjakarta (3-5 April 2012), Bandung 

(24-26 April 2012), Medan (7-10 Mei 2012), dan Surabaya (22-24 Mei 2012).

  

Menjadi temuan kami dalam pelatihan-pelatihan tersebut bahwa banyak sekali kasus kekerasam yang 

dialami oleh anggaota IPPI dan sebagian besar peserta pelatihan mengakui bahwa IPPI berkepentin-

gan untuk melakukan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan yang telah dialami oleh para anggot-

anya. Selain itu, dikedepankan juga bahwa ada kepentingan untuk mengembangkan analisis yang 

memadai guna mendukung pilihan advokasi bagi para anggota.

 

IPPI kemudian berinsiatif  melakukan sebuah survey kuantitatif  dalam upaya mengambil gambaran 

situasi kekerasan yang dialami para anggota IPPI. Survey ini dilakukan di 8 propinsi wilayah kerja 

IPPI dengan total responden 111 anggota IPPI. Dari hasil survey tersebut, teridentifikasilah beberapa 

kekerasan yang telah dialami oleh para anggota IPPI, diantaranya adalah; kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, diskriminasi, sterilisasi paksa, dan aborsi tidak aman.

Berdasarkan survey tersebut, maka menjadi amat penting bagi IPPI untuk melakukan pendokumenta-

sian kasus-kasus tersebut dalam sebuah alat kerja untuk mencatat secara sistematis data-data kekerasan 

terhadap perempuan sesuai kategorisasi yang tersedia dan kemudian membuat analisa akan data-data 

tersebut sehingga dihasilkan informasi yang komperhensif. Terutama untuk mendukung kerja-kerja 

advokasi baik litigasi maupun nonlitigasi di berbagai tingkat, lokal, nasional, dan internasional.

Tujuan Pendokumentasian:

1. Mencatat secara sistematis kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV termasuk   

 menggali alternatif  baik litigasi maupun nonlitigasi.

2. Mengidentifikasi sejauhmana perempuan dengan HIV memahami dan mendefinisikan  

 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

3. Menggali faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, termasuk pelaku kekerasan dan  

 tanggapan orang terdekat terkait kekerasan yang dialami perempuan dengan HIV

4. Mengetahui sejauhmana perempuan dengan HIV mengalami kekerasan berdasarkan status  

 HIV, termasuk kerugian, karakteristik social dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan
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BAB II. LANDASAN PENDOKUMENTASIAN

Metodologi

Workshop pengambilan data  

Pemahaan pedoman pendokumentasian akan diperkenalkan dan di sosialisasikan kepada 22 propinsi 

yang merupakan wilayah kerja IPPI. Hal ini bertujuan untuk lebih mendalami pedoman, memahami 

materi yang akan di gunakan dalam proses analisa dan juga mengetahui cara penggunaan tools 

pendokumentasian dalam implementasi di lapangan.

Kriteria peserta pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan ODHA

• Perempuan ODHA berusia 18-65 tahun
• Sudah mengetahui status HIV minimal 6 bulan
• Pernah mengalami minimal satu dari beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan
• Bersedia secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan dan berbagi pengalaman terkait  
 kekerasan terhadap perempuan

• Berdomisili sesuai dengan lokasi pendokumentasian yang sudah ditentukan

Pengambilan data akan dilakukan di wilayah kerja IPPI, di mana dalam setiap kegiatan pendoku-

mentasian akan terdapat rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penjajakan dan persiapan lapangan

2. Diskusi kelompok terarah (DKT)

3. Wawancara mendalam

Durasi waktu yang dialokasikan untuk pengambilan data disetiap lokasi adalah empat hari. Persiapan 

lapangan dilakukan sebelum proses pengambilan data dan tidak termasuk dalam hitungan empat hari 

tersebut. 

Mekanisme persiapan dan pengambilan data adalah sebagai berikut:

Penjajakan dan Persiapan Lapangan

Kegiatan dilakukan oleh Kordinator Provinsi (Korprov) IPPI sebelum kegiatan pengambilan data 

berlangsung.  Korprov bertugas untuk mencari peserta potensial sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan. Selain itu, korprov bertugas untuk mencari lokasi tempat DKT dan wawancara mendalam 

dilakukan sesuai dengan jadwal pengambilan data. Korprov akan berkordinasi dan mengkomunikasi-

kan situasi terkait penjajakan dan persiapan lapangan dengan tim pendokumentasian IPPI. 
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Diskusi Kelompok Terarah

Pengambilan data menggunakan metode DKT merupakan rangkaian pertama dari proses pengumpulan 

data pendokumentasian KTP. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi korban kekerasan yang 

bersedia untuk mengisi formulir pendokumentasian dan menggali pandangan peserta tentang KTP. DKT 

akan dilakukan dua kali di setiap kota dan berlangsung sekitar 60-90 menit.  Jumlah peserta dalam setiap 

DKT tidak akan melebihi dari enam orang. Pembatasan jumlah peserta diskusi dilakukan untuk mem-

berikan kesempatan yang lebih besar untuk setiap peserta diskusi untuk menyampaikan pendapat dan 

pemikirannya. Seorang moderator dari sekretariat nasional akan memandu jalannya DKT menggunakan 

panduan pertanyaan awal yang sudah disediakan (annex 3). Proses DKT akan direkam menggunakan 

alat perekam audio untuk kepentingan transkripsi data.

Untuk menjaga kualitas diskusi yang berlangsung, seorang pengamat dari sekretariat nasional akan 

mengikuti jalannya diskusi tanpa terlibat dalam topik diskusi yang berjalan selain mencatat proses 

berjalannya diskusi dan menganalisa situasi sementara. Pengamat juga akan berperan sebagai staf  

administrasi yang bertugas diantaranya; membagikan dan mengumpulkan lembar persetujuan partisipasi 

responden, membagikan sarana pendukung pengambilan data seperti daftar hadir, konsumsi, dan peng-

ganti uang transport dan cenderamata. 

Hasil akhir yang diharapkan dari DKT adalah diketahuinya gambaran respon peserta terhadap isu 

kekerasan terhadap perempuan yang diangkat dalam diskusi. Setelah proses DKT selesai, peserta akan 

ditanya kesediaannya untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan pendokumentasian kasus. 

Petugas administrasi akan mengatur jadwal setiap peserta yang bersedia untuk diwawancara lebih lanjut.

WawancaraMendalam

Pengambilan data melalui metode wawancara merupakan rangkaian terakhir dari proses pengumpulan 

data. Metode ini bertujuan untuk menggali lebih spesifik pengalaman individu peserta yang mengalami 

kekerasan. Seorang pewawancara akan menjelaskan proses pengambilan data, termasuk materi yang 

ditanyakan, keuntungan dan kerugian yang mungkin akan dialami peserta (lihat lembar informasi dan 

kerangka berfikir) sebelum proses wawancara dilakukan. Durasi wawancara dilakukan selama 60-90 

menit disebuah ruangan tertutup yang dapat menjamin keleluasaan peserta dalam menceritakan 

pengalamanya. Pewawancara menggunakan dua perangkat dalam mengumpulkan data; 

1] Lembar pendokumentasian IPPI (Annex 1)  

2]  Lembar pertanyaan tambahan wawancara (Annex 4). 

Proses wawancara akan direkam menggunakan alat perekam audio untuk kepentingan transkripsi data.

Analisa Data

Kajian ini akan menggunakan thematic analysis sebagai metode analisis. Data audio yang terkumpul akan 

di transkripsi dan dibuat system pengkodean awal dan relasi (axial coding) untuk memahami data yang di 

dapat. Untuk memperkaya hasil analisis, kajian literature dari sumber kedua seperti; dokumen terkait 

dukungan psychosocial, panduan dan hasil kajian sebelumnya akan dilakukan berdasarkan format 

analisa yang telah dibuat (Annex 2). 
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Hak Asasi Manusia

Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam 

martabat dan hak-haknya. Setiap manusia memiliki 

akal budi dan hati nurani dan selayaknya bertindak 

dengan semangat persaudaraan.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan 

yang dimaksud oleh Deklarasi ini tanpa pembedaan 

dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyaki-

nan lainnya asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, 

kelahiran atau status lainnya. 

Pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status 

politik, hukum atau status internasional negara atau 

wilayah di mana seseorang berasal, baik negara 

merdeka, negara perwalian, wilayah tanpa 

pemerin¬tahan sendiri, atau wilayah yang berada di 

bawah batas kedaulatan lainnya.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehor-

matan serta perlindungan harkat dan martabat manu-

sia 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, psl. 1

Deklarasi Universal, psl. 2

Deklarasi Universal, psl. 1

Hak asasi manusia adalah milik semua manusia, perempuan dan laki-laki, tanpa pembedaan ras, warna 

kulit, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak 

milik, kelahiran atau status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah perempuan 

tersebut berasal.

Lembar Informasi dan Kerangka Berfikir
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Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 5 juga mengulas bahwa sikap tradisional yang menganggap perempuan berkedudukan 

sub-ordinasi terhadap laki-laki berperan melestarikan praktek diskriminasi yang dapat mengakibat-

kan kekerasan seperti penganiayaan dalam keluarga, praktek kawin paksa, penyerangan dan 

pengrusakan alat kelamin, termasuk perdagangan perempuan.

 

Rekomendasi Umum No. 19 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan 

bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan 

serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasan atas dasar persamaan 

hak dengan laki-laki. 

(Rekomendasi Umum No.19 Tahun 1992 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perem-

puan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan)

 

Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran Ham Berbasis Gender 

Konferensi Hak Asasi Manusia II (Wina 1993) menyepakati dan menegaskan bahwa kekerasan 

terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

 

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perem-

puan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia.

 

Suatu tindak kekerasan terhadap perempuan disebut pelanggaran HAM berbasis gender apabila 

tindak kekerasan diarahkan kepada, atau dengan sengaja ditujukan kepada seorang perempuan 

karena ia perempuan, atau ketika tindakan tersebut mempengaruhi perempuan secara tidak 

seimbang.

 

Tindak kekerasan tersebut secara serius menyebabkan terhambatnya kemampuan kaum perem-

puan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya yang dimaksudkan sebagai hak asasi manusia. 

Dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, 

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat 

menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan di 

wilayah publik, tetapi juga di wilayah privat/domestik.

 

Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan berkenaan dengan 

Resolusi Komisi Tinggi PBB untuk HAM 1995/85, yang kemudian diadopsi oleh Komisi 

Ekonomi dan Sosial Budaya PBB menyatakan:

 

Kekerasan terhadap perempuan di wilayah privat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, 

adalah bukan semata-mata perbuatan individu, tersendiri ataupun perilaku tidak normal biasa. 

Kekerasan tersebut adalah sebuah tindak sosial yang merujuk pada kewajiban atau tanda masku-

linitas yang ditanamkan dalam budaya, dipraktekkan secara luas, dan secara keseluruhan, sering-

kali kebal dari sanksi hukum. 

Karenanya, kelengahan negara untuk membuat hukum yang melindungi perempuan atau meghu-

kum pelaku kekerasan, dibalut dengan sifat kekerasan domestik yang secara spesifik menargetkan 

gender tertentu, menjelaskan alasan keharusan kekerasan di wilayah domestik ini diklasifikasi 

sebagai pelanggaran HAM dan bukan sekedar keprihatinan mengenai keadilan dari sudut 

kriminal saja.
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A. HAM yang Dilindungi dan Instrumen yang Melindunginya

 

 Sebuah Ringkasan 

 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 3, menyebutkan:

  Perempuan diberikan kesamaan dalam menikmati dan memperoleh perlindungan atas Hak Asasi 

 Manusianya dan kebebasan fundamentalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,  

 atau di bidang-bidang lainnya. 

 Hak-hak ini termasuk, dan tidak terkecuali pada: 

 a. hak untuk hidup; 

 b. hak untuk kesetaraan;

 c. hak untuk kemerdekaan dan perlindungan sebagai seorang manusia;

 d. hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama;

 e. hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;

 f.  hak untuk memperoleh standar tertinggi dalam kesehatan fisik dan mental;

 h. hak untuk memperoleh pekerjaan yang adil dan layak;

 i.   hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan, tindakan kejam, tindakan atau hukuman yang 

tidak manusiawi atau merendahkan martabat. 

Hak-hak ini pada tingkat tertentu telah dijamin dalam berbagai perjanjian internasional, antara lain 

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM); Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil 

dan Politik; Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi; Sosial dan Budaya; dan Konvensi 

Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 

Secara nasional, upaya negara untuk menjamin hak-hak tersebut dilakukan melalui penetapan 

UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meskipun demikian, produk hukum ini masih perlu kita cermati. 

Tujuannya adalah mendorong negara agar menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin sehingga 

memperkuat kemampuan perempuan untuk menjalankan dan menikmati HAM. 

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM terjadi di dua tingkatan, yaitu aksi dan kebijakan.

 

Di tingkat kebijakan, negara bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut bila:

- Tindak pelanggaran dilakukan oleh aparat pemerintahan karena adanya kebijakan tertentu, baik 

tertulis maupun tidak tertulis, yang mengizinkan atau membenarkan tindakan tersebut dilakukan.

- Negara menyusun ataupun membiarkan adanya kebijakan (tertulis maupun tidak tertulis) yang 

melanggar HAM.

- Negara lalai dalam membuat hukum yang melindungi HAM. 

- Negara gagal dalam upaya penerapan hukum yang melindungi HAM. 

Di tingkat aksi, ada beberapa tindak kekerasan khusus yang berkaitan dengan HAM yang dilanggarnya. 

Sebuah badan dokumentasi HAM internasional (HURIDOC) sampai saat ini masih mengupayakan pengem-

bangan identifikasi tindak kekerasan berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi. 

Di tingkat nasional, upaya pengidentifikasian ini dilakukan oleh Komnas HAM dengan mengacu pada 

kategori yang ada dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan hasil identifikasi HURIDOC. Identifikasi ini 

digunakan oleh Komnas HAM untuk melakukan klasifikasi atas pengaduan pelanggaran HAM yang dituju-

kan dan/atau dihimpun oleh tim investigasi Komnas HAM.

 

Sedang untuk kebutuhan dokumentasi ini, identifikasi bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan HIV 

positif  akan disesuaikan dengan kategorisasi “HAM yang Dilindungi”, dengan mempertimbangkan identifi-

kasi yang disusun oleh Komnas HAM dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. 
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Kategori hak yang dilindungi Tindak pelanggaran yang mungkin terjadi

Kemerdekaan, 

kesetaraan dan integritas diri

Pembunuhan sengaja terhadap orang-orang 

tertentu, terhadap orang-orang dengan sifat khusus, 

akibat adanya perselisihan, pembunuhan massa, 

secara acak, di lokasi tertentu, untuk sebab-sebab 

yang tidak jelas. 

Percobaan pembunuhan.

Lalai dalam melindungi/menyelamatkan orang lain.

Hambatan-hambatan berpakaian oleh suatu pihak 

berdasarkan jenis kelamin. 

Hambatan nyata ruang gerak perempuan. 

Pelanggaran bekerja dengan orang yang berkela-

min berbeda (heterogen). 

Larangan menyetir bagi perempuan. 

Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk menentu-

kan nasib sendiri. 

Pelanggaran terhadap hak rakyat untuk mengatur 

kekayaan alam dan sumber alam. 

Pelanggaran terhadap hak rakyat memperoleh 

perdamaian.

Kekerasan terhadap hak-hak pengungsi. 

Perbudakan. 

Perdagangan perempuan. 

Perlakuan atau hukuman yang menyiksa, kejam, 

tidak manusiawi dan perkosaan. 

Pelanggaran terhadap perlindungan atas hak nama 

baik. 

Penghinaan.

Hukuman kolektif antara lain akibat adanya perte-

muan massa atau jam malam.

Kesetaraan Hukum

Penangkapan, penahanan, penghilangan orang 

secara paksa, penculikan, tahanan rumah, 

pengumpulan/pemusatan massa.

Penolakan terhadap hak atas asumsi tidak bersalah, 

Tidak memperoleh waktu dan fasilitas yang 

memadai, 

Tidak ada sistem hukum yang tidak memihak 

ataupun sistem hukum yang bebas dan mandiri, 

Tidak memperoleh bantuan penerjemah yang bebas 

dan bantuan yang setara, 

Tidak tersedianya informasi yang cepat dan 

terperinci atas perkembangan kasus, 

Tidak memperoleh pengadilan yang secepatnya, 

Identifikasi ini adalah meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
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Tindak pelanggaran yang mungkin terjadiKategory Hak yang dilindungi

Tidak mendapat bantuan hukum, 

Tidak ada hak nebis in indem (seseorang tidak boleh ditun-

tut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatakan 

putusan hukum),  

Tidak ada penentuan tuntutan tindak kriminal, 

Tidak memperoleh akses ke pengadilan, 

Tidak ada komunikasi dengan pembela, 

Tidak mendapatkan pengadilan yang tidak memihak, 

Tidak mendapatkan pengadilan umum, 

Tidak ada pengujian terhadap para saksi, 

Dihukum atas tindakan belum termasuk kejahatan karena 

belum ada hukum yang mengaturnya 

(nulla crimen sine lege) 

Bebas dari bukti yang memberatkan, 

Mendapatkan salinan/laporan, hak penentuan dan 

kewajiban sipil

Pelanggaran terhadap hak-hak narapidana.

Politik 

dan 

Demokrasi

Hambatan dalam menjalankan ibadah. 

Hambatan pembelaan ideologi tertentu.

Penutupan kantor, Perampasan, pencarian tidak sah, 

Larangan berkumpul,

Pengawasan Pembatasan berkumpul/pertemuan 

Larangan pertemuan-aksi massa. 

Tindakan langsung melanggar hak informasi. 

Tindakan sensor. 

Hambatan-hambatan dalam publikasi. 

Pelarangan hal-hal yang telah eksis/mapan. 

Larangan untuk berpidato. 

Hambatan berpakaian dengan cara tertentu. 

Pengasingan internal, Pengasingan, Pengusiran, 

Perpindahan dari tempat satu ke tempat lain (domestik) 

secara paksa, Blokade (pengepungan suatu daerah),

Hambatan/gangguan dalam perjalanan, 

Penolakan atas hak untuk kembali/pulang. 

Penolakan hak untuk memberikan suara/ pencabutan hak 

pilih, Penolakan hak untuk mencalonkan diri dan hak 

untuk mewakili, Kecurangan dalam pemilihan, Intimidasi 

dalam pemilihan, Gangguan terhadap juru kampanye. 

Pengusiran, Deportasi, Penolakan terhadap hak untuk 

meninjau kembali kasus pengusiran, Penolakan suaka, 

Penolakan hak keluarga untuk bersatu.
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Tindak pelanggaran yang mungkin terjadiKategory Hak yang dilindungi

Penolakan upah, Pembatasan atau pencabutan ijin kerja, 

Pembatasan kebebasan untuk pindah dari suatu pekerjaan 

atau lokasi pekerjaan, Ketidakadilan dalam upah, -

penolakan untuk beristirahat, 

Pembatasan waktu terluang yang beralasan pada jam kerja, 

Penolakan atas pemberian upah pada libur berkala, 

Penolakan pemberian upah untuk libur umum, 

Tindakan langsung melanggar hak kesehatan.

Standar hidup 

dan 

jaminan sosial

Pekerjaan 

dan  

Ekonomi

Pendidikan

Budaya

Tindakan langsung melanggar hak-hak atas lingkungan 

yang sehat: Polusi, Pembangunan/pembuatan lingkun-

gan yang bahaya. 

Tindak langsung yang melanggar hak-hak untuk 

memperoleh perumahan yang layak. 

Tindakan langsung yang melanggar hak atas 

makanan yang memadai. 

Sarana yang membahayakan dalam penggunaan bahan 

kimia .

Tindakan langsung melanggar hak kebebasan untuk 

kegiatan kreatif. 

Biaya pendidikan yang tinggi, 

Fasilitas pendidikan yang tidak layak, 

Lokasi sekolah yang jauh, 

Persediaan buku pelajaran gratis yang tidak layak, 

Rasio antara guru dan siswa yang terlalu tinggi, 

Kualitas guru yang rendah, 

Waktu sekolah yang tidak layak, 

Fasilitas yang kurang untuk anak-anak cacat.

Pembatasan penggunaan bahasa tertentu. 

Pembatasan praktek-praktek budaya tertentu. 

Tindakan langsung melanggar hak untuk menikmati 

kemajuan ilmu pengetahuan.

Pelanggaran terhadap hak untuk bekerja, 

Diskriminasi dalam pengupahan.

Kondisi kerja yang tidak layak, berbahaya dan atau buruk, 

Penolakan perundingan kolektif, 

Penolakan penggunaan mesin yang layak dan tepat.

Penolakan pembayaran terhadap pekerja perempuan pada 

saat cuti hamil,pemecatan tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu.



IPPI
IKATAN PEREMPUAN POSITIF INDONESIA

Jaringan Nasional Perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS
11

Hambatan-hambatan sebagai anggota serikat pekerja 

dengan: 

Pemberhentian sementara/pemecatan, 

Penolakan untuk menerima kembali pekerja yang telah 

dipecat, 

Penolakan akses untuk ke tempat kerja, 

Demosi (pemindahan jabatan ke lebih rendah), 

Tidak adanya promosi, 

Mutasi yang diwajibkan, 

Pengawasan, 

Menolak memberikan ijin atau dokumen lain untuk 

memperoleh/melanjutkan pekerjaan.

 
Pelanggaran terhadap hak mogok kerja, 

Upah minimum yang sangat rendah, 

Penetapan upah minimum tanpa pertimbangan yang 

layak, 

Tidak ada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

hak terhadap pekerja, 

Perampasan, 

Perusakan, 

Penghancuran, 

Pemerasan, 

Penolakan untuk memberikan ijin bangunan. 

Tindak pelanggaran yang mungkin terjadiKategory Hak yang dilindungi

Pekerjaan 

dan  

Ekonomi

Reproduksi

Perkawinan dan keluarga

 

 Penyitaan tanah dan bangunan, pengambil alihan tanah.
 

Pemaksaan sterilisasi. 

Pemaksaan kontrasepsi. 

Pemaksaan aborsi. 

Pencegahan untuk melakukan kontrasepsi.

Larangan untuk menikah. 

Paksaan menikah.

Tidak diakuinya serikat pekerja, Pembatasan serikat pekerja 
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C. Beberapa Defenisi Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM,      

 Termasuk Bentuk Pelanggaran Lain yang Terkait 

 Dalam membuat dokumentasi, adalah sangat penting untuk mengerti secara pasti defenisi dari  

 sebuah terminologi kekerasan yang ada. 

 Adapun beberapa definisi dari bentuk kekerasan terhadap perempuan     

 yang perlu untuk dicermati, antara lain: 

*Pembunuhan (murder): 

 Aksi tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Untuk kepentingan 

 dokumentasi adalah penting untuk merinci cara dan alat yang digunakan, misalnya membunuh  

 dengan  menembak menggunakan senapan rakitan, tikaman dengan pisau tumpul, dll. 

*Pelaksanaan hukum mati secara cepat dan sewenang-wenang (summary killing): 

 Prektek pembunuhan dan eksekusi terhadap lawan politik atau tersangka yang dicurigai yang   

   dilakukan oleh angkatan bersenjata, lembaga penegak hukum atau aparat pemerintah lain atau  

 oleh kelompok paramiliter atau kelompok politik. 

 (Laporan Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan,   

 Caracas 1980) 

*Penyiksaan (torture): 

Setiap perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau 

dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah 

dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan atas diskriminasi, apabila 

rasa sakit dan penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan 

pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, atau diakibatkan 

oleh sanksi hukum yang berlaku. 

(pasal 1 Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manu-

siawi dan merendahkan martabat manusia) 

*Pengusiran paksa (deportation or forcible transfer of population): 

Pemindahan secara paksa orang-orang dari rumah atau tanahnya yang dapat dimintakan pertanggungjawa-

bannya kepada negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menyangkut penghapusan secara 

efektif kemungkinan korban secara perseorangan maupun kelompok untuk hidup dalam rumah, tempat 

tinggal dan wilayah tertentu, dan pemindahan seseorang atau kelompok terusir, baik dengan bantuan maupun 

tanpa bantuan pemukiman kembali ke wilayah lain. 

(pasal 7:2 (d) Statuta Roma; lembar fakta 25, Kampanye Dunia untuk HAM)

*Penghilangan paksa (enforced disappearance of persons): 

Penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan, atau 

persetujuan diam-diam dari suatu negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk 

mengakui perampasan kebebasan ini atau untuk memberi informasi tentang nasib, atau keberadaan orang-

orang tersebut, dengan maksud untuk menempatkan seseorang di luar perlindungan hukum untuk kurun 

waktu yang relatif lama.

(pasal 7:2 (i) Statuta Roma)

*Penyerangan Seksual (sexsual assault): 

Segala serangan yang mengarah pada seksulitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan 

di bawah tekanan. Penyerangan seksual adalah termasuk, tapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan 

seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, penghamilan paksa 

dan prostitusi paksa. 

(International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber 1)
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*Pemotongan alat kelamin perempuan (genital mutilation): 

Tindakan pembedahan untuk membuang sebagian atau seluruh organ yang paling sensitif dari kelamin 

perempuan yang menyebabkan sejumlah komplikasi kesehatan dan masalah psikologis bagi perem-

puan. Pemotongan ini biasanya dilakukan sebagai praktek adat istiadat untuk menandai perempuan 

telah memasuki usia dewasa dan dipercaya akan mampu mengontrol tingkat seksualnya ataupun 

memastikan keperawanan perempuan tersebut sebelum memasuki pernikahan. 

(lembar fakta 23, Kampanye Dunia untuk HAM) 

*Penghamilan Paksa (forced pregnancy): 

Penahanan tidak sah terhadap perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempen-

garuhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat 

terhadap hukum internasional. Defenisi ini betapa pun tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi 

hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan . 

(pasal 7:2 (f) Statuta Roma)

*Perbudakan :

Pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang, dan 

termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan 

dan anak-anak. 

(pasal 7:2 (c) Statuta Roma) 

Tambahan Konvensi Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga-lembaga serta 

Praktek-praktek Serupa Perbudakan

Perbudakan berdasarkan hutang, yakni status atau kondisi yang muncul dari janji seseorang penghu-

tang untuk memberikan pelayanan pribadi atau pelayanan dari orang lain yang berada di bawah 

kekuasannya sebagai jaminan hutang, bila nilai selayaknya dari pelayanan tersebut tidak diperhitung-

kan sebagai pelunasan hutang atau bila dalam jangka waktu dan bentuk pelayanan itu tidak dibatasi 

dan ditetapkan.

Penghambaan, yakni kondisi atau status dari seorang penyewa yang secara hukum, adat atau perjan-

jian, terikat untuk menetap dan mengerjakan tanah yang dimiliki oleh orang lain dan memberikan 

pelayanan tertentu kepada orang itu, dengan imbalan maupun tidak, dan tidak bebas untuk mengubah 

statusnya.

 

Setiap lembaga atau praktek dimana: 

- Seorang perempuan, tanpa hak untuk menolak, dijanjikan atau diserahkan untuk perkawinan 

dengan imbalan baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang yang diberikan kepada orang 

tuanya, wali, keluarga, atau orang atau kelompok lainnya; atau 

- Suami atau keluarga kaum perempuan tersebut memiliki hak untuk memberikannya kepada 

orang lain dengan imbalan tertentu atau sebagai imbalan tertentu; atau 

- Seseorang perempuan yang setelah kematian suaminya bisa diwariskan oleh orang lainnya,

- Setiap lembaga atau praktek di mana seorang anak atau orang muda di bawah usia 18 tahun, 

diberikan oleh salah satu atau kedua orang tua aslinya, atau oleh walinya, kepada orang lain, baik 

dengan imbalan ataupun tidak, dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak atau orang muda tersebut 

atau tenaga kerjanya. 

Perlu diingat bahwa dalam konteks Indonesia, perempuan dianggap dewasa bila sudah menikah, dan 

sebaliknya perempuan tersebut tetap di bawah “kekuasaan” orang tua atau saudara laki-lakinya apabila 

perempuan tersebut belum menikah. 
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*Perbudakan seksual (sexsual slavery): 

Serangan seksual kepada seorang perempuan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, tekanan, bahkan 

tipuan, dengan tujuan mengeksploitasi seksualitas perempuan tersebut secara berulang-ulang oleh satu 

ataupun banyak orang. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mengalami perbudakan seksual seringkali 

disekap atau dibatasi hak geraknya dan tidak memperoleh makanan dan pelayanan kesehatan yang cukup. 

 *Perdagangan perempuan (Trafficking in women): 

Pemindahan perempuan tanpa persetujuannya dari satu tempat/daerah ke daerah lain baik dalam batas 

negara maupun antar negara, yang dilakukan oleh seseorang maupun sindikat, menggunakan cara-cara 

penipuan, penculikan, ancaman, tekanan lilitan hutnag, pemaksaan, dan kekerasan lainnya, untuk tujuan 

mengeksploitasi perempuan tersebut di tempat tujuan secara seksual maupun tenaga kerjanya. 

(Laporan Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan mengenai Perdagangan Perem-

puan) 

Hal “tanpa persetujuan” sebagai unsur dari perdagangan perempuan sampai saat ini masih menjadi perdebatan 

internasional. Beberapa Konvensi PBB tidak meletakkan “persetujuan” sebagai unsur perdagangan melainkan 

lebih kepada konsekuensi perdagangan yang harus dihadapi oleh perempuan tersebut, yaitu mengalami 

berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi saat dipindahkan, di tempat tujuan bahkan ketika perempuan 

tersebut kembali ke daerah asalnya. 

*Prostitusi paksa (enforced prostitution): 

Penggunaan kekerasan, ancaman, lilitan hutang, dsb, yang dilakukan seseorang atau sindikat yang menyebab-

kan perempuan tidak melihat adanya pilihan lain kecuali melakukan hubungan seksual dengan orang lain. 

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh orang ketiga 

itu untuk dapat berhubungan seksual dengan perempuan tersebut. Praktek ini merupakan salah satu tujuan dari 

perdagangan perempuan.

*Kawin paksa (forced marriage) 

Perkawinan yang dilakukan seorang perempuan tanpa persetujuannya, atau berada di bawah tekanan, ancaman 

ataupun lilitan hutang. Praktek ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan. 

(lihat kembali tentang lembaga dan praktek-praktek seperti perbudakan di atas) 

*Pelecehan seksual (sexsual harassment): 

Perilaku seksual yang tidak diinginkan yang disampaikan melalui kontak fisik maupun mengambil keuntungan 

tertentu dengan menggunakan ucapan-ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi 

pornografi dan keinginan seksual. Perilaku tersebut mengakibatkan perendahan martabat seseorang dan 

mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual merupakan tindakan 

diskriminatif bila seorang perempuan tahu bahwa setiap ketidaksetujuannya terhadap tindakan tersebut akan 

membahayakan pekerjaannya, termasuk untuk direkrut maupun dipromosikan, ataupun ketika perilaku itu 

menyebabkan suasana kerja yang mengesalkan. 

(Rekomendasi Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk CEDAW, 

pasal 11) 

*Sterilisasi paksa (enforced sterilization): 

Serangan seksual atas alat reproduksi perempuan yang dibuat tidak mampu menjalankan fungsi reproduksinya 

tanpa seizing ataupun sekehendak perempuan tersebut. Serangan ini menganggap kesehatan fisik dan mental 

perempuan dan merampas hak perempuan untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilannya. (Rekomendasi 

Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk CEDAW, psl. 16 ayat 5)

- 
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Penganiayaan: 

Kata ‘penganiayaan’ dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 

pada pasal 351-358. Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan ‘penga-

niayaan’ itu, namun menurut yurisprudensi diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 

(penderitaan), rasa sakit, atau luka”, termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”.  

*Perkosaan (rape): 

Dari pengalaman Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda 

(International Criminal Tribunal for Rwanda), perkosaan merupakan serangan fisik yang ditunjukan 

kepada bagian seksual seseorang yang tidak saja sekedar hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh 

satu/ kedua belah pihak melainkan juga termasuk segala tindakan memasukkan benda dan/atau 

menggunakan bagian tubuh lainnya yang sebenarnya bukan merupakan alat seksual seperti mulut dan 

anus.

Perkosaan sebagai kejahatan terhadap manusia:

Pemahaman tentang perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terutama dalam sebuah 

konflik  dapat ditemui dalam naskah yang disusun oleh Dewan 1, Pengadilan Kriminal Internasional 

untuk Rwanda yang menyebutkan: 

Mempertimbangkan batasan yang perlu untuk dapat menyatakan perkosaan sebagai kejahatan 

terhadap kemanusiaan, Dewan ini perlu untuk memberikan defenisi mengenai perkosaan karena 

sampai saat ini belum ada defenisi yang secara umum dapat diterima dalam hukum internasional. 

Bila dalam yuridiksi nasional perkosaan seringkali didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa 

persetujuan, variasi dari tindak kekerasan dalam perkosaan juga memungkinkan dimasukkannya 

benda-benda tertentu dan/atau menggunakan bagian-bagian tubuh lainnya yang mungkin tidak 

dianggap sebagai organ seksual. Dewan ini memandang perkosaan sebagai sebuah bentuk serangan 

dan elemen-elemen penting dalam perkosaan tidak dapat dilihat dengan semata-mata menggunakan 

deskripsi mekanis tentang objek-objek dan bagian-bagian tubuh yang digunakan. 

Konvensi tentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Meren-

dahkan Martabat Manusia Lainnya tidak membentuk turunan tindakan yang spesifik dalam mendefe-

nisikan penyiksaan, melainkan lebih memfokuskan pada kerangka konseptual dari kekerasan yang 

diciptakan oleh sanksi yang diberikan negara. Pendekatan ini lebih berguna bagi hukum internasional. 

Seperti juga penyiksaan, perkosaan adalah pelanggaran terhadap martabat seseorang, dan sesungguh-

nya perkosaan merupakan sebuah tindak penyiksaan jika tindak tersebut dilakukan, dianjurkan, atau 

disetujui atau diketahui oleh pejabat negara ataupun orang lainnya yang memiliki kewenangan sebagai 

pejabat negara. Dewan ini mendefinisikan perkosaan sebagai serangan fisik yang bernuansa seksual, 

dan dilakukan terhadap sseorang dalam situasi tertentu, yaitu dalam paksaan. Kekerasan seksual, yang 

juga termasuk perkosaan, selanjutnya merujuk pada segala tindakan yang bernuansa seksual yang 

dilakukan terhadap seseorang dalam kondisi tertentu, yaitu di bawah tekanan. Tindakan ini harus 

dilakukan: 

a. sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. 

b. ditujukan pada masyarakat sipil 

c. atas dasar diskriminasi tertentu, antara lain berdasarkan latar belakang kebangsaan, etnis, politik, 

Ras atau Agama tertentu.
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1. Jenis Kasus : 

2. Deskripsi Kasus : 

FORMAT PENDOKUMENTASIAN 

Lembar Fakta 

(annex 1)



5. Kronologi Kejadian

* Perhatian struktur pemerintahan setempat! Bila tidak ada kelurahan, cantumkan nama desa atau dusun atau satuan 

struktur pemerintah setingkat lainnya.

Catatan: Lembar ini dapat digandakan sesuai dengan jumlah kejadian yang menimpa korban dan diisi secara 

kronologis.

Tempat        : 

Alamat         :

Kelurahan   :

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya : 

Propinsi :

 
Tempat        : 

Alamat         :

Kelurahan   :

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya : 

Propinsi :

 
Tempat        : 

Alamat         :

Kelurahan   :

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya : 

Propinsi :

 

No. 

Kejadian

No. 

Kejadian

Hari : 

Tanggal : 

Waktu kejadian : 

Hari : 

Tanggal : 

Waktu kejadian : 

Hari : 

Tanggal : 

Waktu kejadian : 

Lokasi Kejadian

Bentuk Kekerasan

Waktu Kejadian

1

2

3

6. Kekerasan yang dialami korban
Catatan: Lembar ini dapat digandakan sesuai dengan jumlah kejadian yang menimpa korban dan diisi secara kronologis.

Fisik Emosional / Psikologis  Seksual Lain-lain

1

2

3

4

IPPI
IKATAN PEREMPUAN POSITIF INDONESIA

Jaringan Nasional Perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS
18



Fisik

8. Penanganan yang sudah dilakukan

Tingkat

Penanganan
Litigasi Non Litigasi Alasan Mekanisme 

tersebut digunakan

Tanggapan yang

diperoleh

Lokal

Nasional

International
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Lainnya

Sexual

Psikologis

7. Dampak yang Dirasakan Korban



9. Informasi Pelengkap

 

a. Saksi yang menyaksikan/mendengar/mengetahui tindak kekerasan tersebut: 

Nama  : 

Jenis kelamin  : 

Usia   : 

Alamat   : 

Hubungan dengan korban : 

b. Identifikasi dokumen lain yang diserahkan dalam laporan ini : 

 Hasil visum - Keterangan barang bukti 

 BAP ke kepolisian - Hasil wawancara 

 Foto korban - Foto pelaku 

 Lainnya : 

c. Jika informasi tindak kekerasan ini tidak berasal dari korban : 

Nama pelapor : 

Tempat & tanggal lahir/usia : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

Pekerjaan : 

Apakah pelapor berada di tempat kejadian saat tindak kekerasan tersebut berlangsung ? 

Alasan korban perlu diwakilkan : 

Alamat rumah aman (terutama jika pelapor adalah saksi kejadian) : 

10. Identitas Pengisi Lembar Isian Informasi ini : 

Nama : 

Tempat/tanggal lahir : 

Jenis kelamin : 

Profesi :

Alamat :

Nama organisasi : 

Alamat organisasi : 

Tanda tangan : 

 

11. Catatan tambahan (jika ada) : 
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1. Isikan Jenis Kasus sesuai dengan perwujudan tindak kekerasan terhadap perempuan yang   

 mencakup keterangan mengenai sektor, lokus, dan agen. Dua jenis kasus yang dicantumkan   

 disini hanya merupa¬kan contoh, sementara dalam penggunaannya jenis kasus ini dapat dikem 

 bangkan sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Sebuah kasus mung 

 kin dapat dikategorikan lebih dari satu jenis, misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga   

 yang terjadi di kamp pengungsian.

2. Isikan informasi tentang deskripsi kasus/kejadian secara lengkap dan detail seperti waktu,   

 tempat,  siapa saja yang terlibat dalam penanganannya, sehingga dapat memberikan pemaha  

 man yang menyeluruh mengenai kejadian tersebut. Kejadian harus digambarkan sedekat mung 

 kin dengan  kenyataannya serta dipaparkan dengan bahasa yang lugas dan tidak interpretatif. 

 Misalnya penggambaran informasi “tindak perkosaan telah dilaporkan ke pihak berwajib”.   

 Informasi tersebut masih mengundang pertanyaan (pihak berwajib mana? Polisi?) dan sulit   

 untuk diklarifikasi. Informasi tersebut akan menjadi lebih kaya dan bermanfaat bila dituliskan   

 “tindak perkosaan telah dilaporkan ke Polsek …. pada hari ….. jam ….. dan diterima oleh 

 petugas bernama…’.

3. Isikan data-data mengenai korban secara lengkap dan detail. Ingat! Apabila kasus ini hendak   

 dipublikasikan, maka identitas korban (terutama nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan alamat  

 tempat berlindung) harus disamarkan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan hak korban akan  

 keselamatan dirinya.

 

4. Isikan data-data mengenai pelaku secara lengkap dan detail. Bila korban tidak mengenal atau   

 mengetahui identitas pelaku, tuliskan ciri-ciri pelaku secara detail, misalnya perkiraan tinggi   

 badan, ukuran badan, suara, baju yang dikenakan, dan sebagainya. Bila jumlah pelaku lebih dari   

 satu orang pada satu kejadian, ataupun peristiwa yang menimpa korban merupakan rangkaian  

 kejadian dengan pelaku yang berbeda yang berbeda, maka identitas seluruh pelaku harus   

 dicatat lengkap. Untuk itu, lembar ini dapat digandakan sesuai kebutuhan

 Ingat! Rangkaian kejadian harus tetap mengacu pada kejadian yang menimpa korban yang   

 sama.

 

5. Informasi “tempat” merujuk pada lokasi umum kejadian, misalnya rumah pelaku, sekolah korban,  

 pesantren A, ladang, kebun, atau kamp pengungsi. Informasi lainnya mengenai lokasi; yaitu   

 alamat,  kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan propinsi; harus diisi dengan lengkap.    

 Informasi “waktu kejadian” hendaknya serinci mungkin dengan merujuk pada hitungan jam   

 waktu setempat, meskipun mungkin saja hanya berisi informasi umum waktu seperti subuh,   

 pagi, siang, saat adzan ashar, dll. Lembar ini dapat digandakan sesuai dengan  jumlah kejadian   

 yang menimpa korban dan diisi secara kronologis.
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6. Informasi “bentuk kekerasan” dapat diisi dengan merujuk pada daftar bentuk kekerasan yang   

 terdapat pada bagian satu buku ini. 

o kekerasan fisik: tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesakitan fisik, seperti menen-  

 dang, mendorong, meninju, memukul, menikam, menampar.

o kekerasan emosional/psikologis: tindakan yang menyebabkan seseorang merasa direndahkan,   

 dilecehkan, dan kehilangan keyakinan diri seperti caci maki dengan sebutan “bodoh, idiot, tolol,  

 pelacur, binatang, dll”; serta tindakan yang menyebabkan korban merasa ketakutan seperti   

 ancaman, dikucilkan, disekap, dll. 

o kekerasan seksual: serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang yang dilakukan   

 dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tapi tidak terbatas pada perkosaan,   

 perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi  

 paksa, penghamilan paksa dan prostitusi paksa. 

 Unsur-unsur selain fisik, psikologis dan seksual yang dialami oleh korban dicatat pada kolom   

 “lain-lain”, misalnya diskriminasi upah/upah yang berbeda untuk kerja yang sama, penghentian  

 nafkah dari suami, dan sebagainya. Pengisian informasi ini juga harus disesuaikan dengan   

 urutan waktu kejadian.

7. Dampak fisik misalnya luka sementara, luka permanen, cacat tubuh, buta, kerusaka alat   

 reproduksi, hamil.

 Dampak psikologis misalnya takut, trauma, halusinasi, malu, kehilangan semangat hidup. 

 Dampak lain yang belum terakomodir dalam pengisian dapat dicatat dalam kolom “lain-lain”;   

 misalnya kehilangan pekerjaan (dampak ekonomi); pengucilan keluarga atau masyarakat,   

 disalahkan oleh keluarga sebagai penyebab tindak kekerasan (dampak sosial).

8. Penanganan litigasi adalah penanganan kasus melalui jalur hukum/ formal misalnya melalui   

 lembaga peradilan setempat, termasuk juga mekanisme adat. Biasanya penanganan litigasi   

 dilakukan oleh lembaga bantuan hukum. Penanganan nonlitigasi adalah penanganan bukan   

 melalui jalur hukum misalnya pendampingan, konseling dan kegiatan integrasi dengan masyara 

 kat. Biasanya penanganan nonlitigasi ini dilakukan oleh lembaga pemberi layanan profesional   

 maupun swadaya, dan tidak tertutup kemungkinan adanya penanganan yang diberikan secara  

 individual.

9. Informasi pelengkap ini dibutuhkan untuk memperkuat penanganan hukum. Seperti halnya   

 korban, untuk kebutuhan perlindungan dan keselamatan saksi, identitas saksi juga perlu  

 disamarkan jika kasus hendak dipublikasikan. 

10. Informasi ini adalah bukti pertanggungjawaban pengisi laporan atas validitas data dan 

 sekaligus mempermudah upaya klarifikasi bila dibutuhkan.

11. Isikan informasi lain yang dianggap penting dan perlu, tetapi belum tercatat dengan format   

 yang ada, terutama informasi-informasi yang dapat membantu proses advokasi bagi pemenu  

 han hak  korban.
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1.  Argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwa peristiwa yang dialami korban merupakan 

tindak kekerasan berbasis gender adalah: 

23

FORMAT PENDOKUMENTASIAN

 Lembar Analisa 

(annex 2)



5. Adakah pola yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut 

terjadi secara sistematis atau meluas. Jika ada, jelaskan!

6. Rekomendasi Penanganan Lebih Lanjut

Tingkat 

Penanganan 
Litigasi Nonlitigasi 

Alasan mekanisme 

penanganan tersebut 

yang digunakan 

Lokal

Nasional

International
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7. Identitas Pengisi Lembar Isian Informasi ini :

 

Nama           : 

Tempat/tanggal lahir : 

Profesi                             : 

Alamat           : 

Nama organisasi          : 

Alamat organisasi       : 

Tanda tangan               : 

8. Catatan tambahan (jika ada) 
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Pelanggaran HAM

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik 

disengaja maupun tidak disengaja atau dengan kelalaian yang secara melawan 

hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manu-

sia seseorang maupun kelompok orang dijamin dalam undang-undang ini, dan 

tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian 

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

(UU RI No. 39/1999 tentang HAM, psl. 1 (6) )

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia tanpa diskriminasi. 

(UU RI No. 39/1999 tentang HAM, psl. 3 (3))

Nasional 

Internasional    Negara-negara peserta harus melakukan upaya-upaya yang disesuaikan dalam 

segala bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk 

menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan 

untuk menjamin mereka (perempuan) dalam melaksanakan dan menikmati hak 

asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar berlandaskan persamaan dengan 

laki-laki. 

(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, psl.3)

Posisi Negara: 

Dalam hal pelanggaran HAM, negara adalah pelaku tindak pelanggaran HAM, secara langsung maupun 

tidak langsung.

Negara adalah pelaku tindakan pelanggaran HAM secara tidak langsung apabila: 

Negara melalui institusi tertentu, secara tertulis maupun tidak tertulis, membentuk dan melaksanakan 

kebijakan tertentu yang menyerang, membatasi dan melanggar HAM warga negaranya ataupun warga 

asing di negaranya. 

Negara adalah pelaku tindak pelanggaran HAM secara tidak langsung apabila: 

Negara tidak melakukan upaya-upaya untuk membantu upaya warga negaranya untuk dapat menikmati 

HAM dan kebebasan dasarnya ataupun upaya untuk mencegah seseorang atau kelompok orang melaku-

kan tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok individu lainnya sehingga individu atau kelompok 

lain tersebut tidak dapat menikmati HAM dan kebebasan dasarnya.
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Defenisi kekerasan terhadap perempuan adalah:

 

Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman 

terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di 

ranah publik maupun di dalam kehidupan privat/pribadi. 

(Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1) 

Berdasarkan ruang lingkup dan agen pelakunya, kekerasan terhadap perempuan mencakup, tetapi 

tidak terbatas pada: 

kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penga-

niayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan 

kelamin perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang 

terkait dengan eksploitasi.

kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam “komunitas”, termasuk di dalamnya 

perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendi-

dikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, 

dimanapun kekerasan tersebut terjadi. 

(Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 2) 

Gender mengacu pada pemahaman, keyakinan, harapan, nilai dan norma masyarakat tentang 

peran, perilaku, watak, dan posisi sosial perempuan dan laki-laki. Pada kebanyakan kasus, perem-

puan menjadi sasaran kekerasan pada saat mereka memenuhi peran gendernya sesuai dengan nilai 

dan harapan masyarakat. 

Kekerasan Terhadap Perempuan acapkali disebut juga kekerasan berbasis gender seperti yang tercan-

tum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) dan Rekomendasi 

Umum No. 19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1992). 

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa kekerasan terha-

dap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kuasa antara laki-laki dan perem-

puan yang telah berlangsung sekian lama.

Keterkaitan diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan

 

Diskriminasi terhadap perempuan adalah: 

Segala pembedaan, pengecualian/pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin 

yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, 

penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status 

perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 1)

 

Pasal 5 ayat 1 Konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara penandatangan wajib melakukan 

upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial serta budaya laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan penghapusan prasangka buruk, kebiasaan dan segala praktek lainnya atau 

berdasarkan peran                    bagi laki-laki dan perempuan.

 

stereotype
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4. Identitas Pelaku 
Catatan: Lembar ini dapat digandakan sesuai dengan jumlah kejadian yang menimpa korban dan diisi secara 

kronologis.

No. 

Kejadian
Jumlah pelaku (jika lebih dari satu orang):

Identitas pelaku :

a. Nama : 

b. Hubungan pelaku dengan korban jika korban mengenal pelaku sebelum peristiwa :

 

c .Tempat tanggal lahir/usia : 

d. Jenis kelamin :

e. Agama (jika relevan) :

f. Ras/etnis (jika relevan) : 

g. Status : 

h.Pekerjaan : 

i. Alamat :

j. Ciri-ciri pelaku (bila korban tidak mengenal atau mengetahui identitas pelaku)

 

a. Nama : 

b. Hubungan pelaku dengan korban jika korban mengenal pelaku sebelum peristiwa : 

c .Tempat tanggal lahir/usia : 

d. Jenis kelamin : 

e. Agama (jika relevan) :

f. Ras/etnis (jika relevan) : 

g. Status : 

h.Pekerjaan : 

i. Alamat : 

j. Ciri-ciri pelaku (bila korban tidak mengenal atau mengetahui identitas pelaku) 

1

2

3. Identitas Korban : 

a. Nama              :

b. Tempat lahir :

c. Tanggal lahir : 

d. Usia (jika tidak mengetahui tanggal lahir) :

e. Agama (jika relevan)    : 

f. Ras/etnis (jika relevan) : 

g. Status         :

h. Pekerjaan : 

i. Alamat         :

 

j. Alamat tempat berlindung (kalau ada) : 



2. Pelanggaran HAM berbasis jender yang terjadi karena tindak kekerasan yang dialami oleh 

 korban: 

Bentuk kekerasan 

yang dialami korban
HAM yang dilanggar

Instrument yang melindungi HAM terbentuk

Nasional International
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3. Aspek politik, ekonomi, sosial dan/atau budaya yang melatarbelakangi tindak kekerasan  

 tersebut adalah: 

4. Posisi negara dalam pelanggaran HAM ini adalah

 (Analisa dapat dibuat berdasarkan, misalnya, pertanyaan-pertanyaan berikut: Tersediakah    

 fasilitas pelayanan Rumah Sakit? Terlibatkah aparat negara dalam kasus tersebut?     

 Adakah kebijakan negara yang mendukung/melindungi tindak pelanggaran HAM tersebut?)

IPPI
IKATAN PEREMPUAN POSITIF INDONESIA

Jaringan Nasional Perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS
25



IPPI
IKATAN PEREMPUAN POSITIF INDONESIA

Jaringan Nasional Perempuan yang hidup dengan HIV dan AIDS
28

1. Analisa kasus secara singkat dan lugas dengan mempertimbangkan seluruh fakta yang ada   

dan mengacu pada landasan format dokumentasi.

2. Isilah bentuk kekerasan yang dialami korban, kemudian kaitkan bentuk kekerasan tersebut   

dengan HAM yang dilanggar, mengacu pada daftar dan instrument perlindungan HAM dan   

tambahkan instrument lainnya yang relevan dengan kasus.

 

3. Informasi mengenai aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya ini merupakan gambaran   

tentang  konteks peristiwa, misalnya kasus tersebut merupakan bagian dari rangkaian    

kekerasan yang terjadi di suatu wilayah konflik; terjadi di suatu waktu misalnya pasca referen  

dum Timor Timur, atau disebabkan oleh faktor tertentu misalnya krisis ekonomi, atau dinamika   

kondisi politik Indonesia.

 

4. Cermatilah faktor-faktor yang menunjukkan kewajiban negara! Apakah terpenuhi atau tidak?   

(misalnya: apakah aturan hukum, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum berpihak pada   

korban atau tidak?).

 

5. Untuk menunjukkan bahwa kasus tersebut terkategori sebagai kejahatan terhadap kemanu  

siaan, maka unsur-unsur yang menunjukkan sistematis dan meluas harus terbukti. Lihat   

kembali UU No. 26  Tahun 2000 (ringkasannya ada pada bagian satu dari buku ini).

6. Rekomendasi ini didasarkan atas hasil analisis dengan mempertimbangkan perkembangan   

penanganan yang sudah dilakukan baik litigasi maupun non litigasi.

 

7. Informasi ini adalah bukti pertanggungjawaban pengisi laporan atas validitas data dan 

 sekaligus mempermudah upaya klarifikasi bila dibutuhkan. 

8. Isikan informasi lain yang dianggap penting dan perlu, tetapi belum tercatat dengan format   

yang ada, termasuk juga usulan perbaikan atas format ini.

Pedoman Pengisian

Lembar Analisa 
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Perangkat Diskusi Kelompok Terarah (FGD) 

(Annex 3)

Tujuan: mengetahui gambaran persepsi kekerasan yang dialami perempuan

• (informed consent sudahselesai ditandatangani sebelum 
peserta masuk dalam lingkaran diskusi)

• Fasilitator memperkenalkan diri
• Fasilitator menjelaskan tujuan dan proses yang dilakukan 
dalam diskusi

• Fasilitator mememulai proses pengambilan data dengan 
perkenalan diri para peserta (lihat pertanyaan “identitas peserta 

diskusi”)

Pertanyaanutamadan probingTema

1. Sebagai bahan perkenalan, bias dijelaskan 

informasi tentang diri teman-teman, terkait; usia, status 

pernikahan/berpasangan, pendidikan, berapa lama tahu 

status HIV, tinggal dengan siapa? 

2. Bagaimana situasi lingkungan rumah? Apa 

Pembukaan dan perkenalan

Potret diri peserta diskusi 

**pertanyaan yang dapat 

mengkontekstualkan siapa 

orang yang diwawancara

Kekerasan dalam perspektif perempuan HIV positif

Definisi kekerasan (secara 

umum)

3. Siapa diantara teman-teman yang pernah mendengar istilah 

kekerasan terhadap perempuan?

4. Apa yang teman-teman ketahui tentang kekerasan terhadap 

perempuan?

a. Pertama kali mendengar istilah itu dimana?

b. Siapa yang memberitahu?

c. Pertama kali mendengar, apa yang ada dipikiran kalian? Coba 

ceritakan

5. Menurut kalian, jenis kekerasan seperti apa yang biasanya 

diterima perempuan?

a. Seperti apa contohnya?

b. Apa saja factor penyebab/pemicu terjadinya kekerasan (per 

jenis yang sudah disebutkan)

6. Siapa yang terbayang pertama kali bila ditanya, “siapa pelaku 

kekerasan terhadap perempuan?”Sebutkan alasannya

a. Berdasarkan pelaku kekerasan yang sudah terpetakan, 

kira-kira kenapa/alas an mereka mampu melakukan kekerasan terha-

dap perempuan? 

b. Adakah motivasi dibelakangnya? Kira-kira, apa yang dipikir-

kan sipelaku pada saat itu?

Tipikal perempuan yang 

mendapatkan kekerasan

1. Menurut teman-teman, perempuan seperti apa yang 

biasanya mengalami kekerasan?

a. Adakah karakteristik khusus bagi perempuan yang 

mengalami kekerasan? Seperti apa?

2. Menurut teman-teman, adakah hubungan antara status HIV 

perempuan dengan kekerasan yang terjadi?

a. Bila ya, bagaimana kaitannya?

b. Adakah contohnya?
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Kekerasan dalam perspektif perempuan HIV positif

Latar belakang terjadinya 

kekerasan

9. Biasanya apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan?

a. Adakah pra-kondisi yang mendukung hal tersebut terjadi? 

Seperti apa?

10. Biasanya, seperti apa tahapan situasi sampai kekerasan tersebut 

terjadi? 

Pandangan lingkungan sekitar terhadap kekerasan

11. Seberapa seringkah temanteman mendengar/melihat perem-

puan disekitar kalian mendapatkan kekerasan?Bisa berikan ceritanya?

12. Biasanya, bagaimana respon orang lain yang berada di sekitar 

tempat kekerasan tersebut terjadi?

a. Kata-kata atau kalimat seperti apa yang biasanya dilontarkan 

mereka?

b. Menurut kalian, kira-kira apa yang ada dipikiran mereka terhadap 

korban kekerasan?

Post-kekerasan

Hal yang bisa dilakukan

13. Biasanya, apa tindakanperempuan setelah mendapatkan 

kekerasan?

a. Kegiatan apa yang paling bisa membuat perempuan merasa 

lebih tenang?

b. Biasanya, siapa orang pertama yang menjadi tempat cerita?

c. Idealnya, apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan 

kekerasan?

14. Menurut teman-teman, apa yang bias dilakukan perempuan 

tentang situasi kekerasan terhadap perempuan?

a. “Kekuatan/modal” seperti apa yang harus dimiliki perempuan 

untuk menghadapi masalah kekerasan?

b. Siapa yang paling bertanggungjawab untuk mengurangi 

masalah kekerasan terhadap perempuan? Adakah institusi khusus? Siapa 

saja?

c. Seperti apa solusi terbaik untuk menghadapi masalah ini?

Penutup

15. Adakah tanggapan terakhir  yang ingin kalian sampaikan?

**terimakasih atas padangandan cerita kalian
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Tujuan: menggali pengalaman personal terhadap kekerasan yang dialami

1. Berdasarkan pengalaman pribadi yang terjadi, menurut kamu apa yang menyebabkan 

kekerasan tsb terjadi padamu? Seperti apa ceritanya? 

2. Pengalaman kekerasanan masa kecil dan masa dewasa, ada yang berbeda? Siapa pelaku 

kekerasan dahulu dan siapa yang sekarang?

3. Ritual (media penyaluran emosi)seperti apa yang biasanya dilakukan setelah mendapatkan 

kekerasan?

4. Pada saat kekerasan tersebut terjadi, apa yang ada di pikiranmu? Dan apa yang kamu rasakan 

setelah proses kekerasan tersebut selesai?

5. Pernahkah kamumengalami kekerasan yang berkaitan dengan status HIV? Bagaimana 

ceritanya?

6. Bagaimana respon/tanggapan sipelaku kekerasan setelah kekerasan tersebut selesai (masa 

cooling down)?

Perangkat pertanyaan tambahan wawancara mendalam 

(Annex 4)


