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MELIHAT
GISELA

DAISY

Gisela yang berusia 40 tahun dan suaminya Niño adalah pasangan
yang hebat. Ia adalah perempuan pertama yang berijasah pilot dari
sebuah maskapai penerbangan komersial. Ketika Gisela menikah
dengan Niño pada 3 tahun yang lalu, ia dibujuk oleh suaminya untuk
mengundurkan diri dari karirnya yang menguntungkan itu karena
suaminya menghendakinya untuk ikut pemilu dan mengambil alih
jabatan suaminya sebagai Walikota di kotanya, sedangkan suaminya
ingin terpilih untuk suatu jabatan yang lebih tinggi. Sebagai seorang
istri ia ingin menyenangkan suaminya, Gisela meninggalkan karirnya
dan kesenangannya untuk terbang, dan ia setuju mencoba politik dan
memasuki kehidupan publik. Keduanya terpilih untuk jabatan publik
pada bulan Mei 2015: Gisela sebagai Walikota dan suaminya sebagai
Anggota Dewan Pengurus Provinsi mereka. Keduanya dicintai dan
dihormati oleh para pemilih mereka, namun kehidupan rumah tangga
sama sekali berbeda: karena hanya setelah 3 tahun perkawinan dan
kurang dari 2 tahun sebagai Walikota, Gisela ingin mengundurkan
diri sebagai Walikota dan keluar dari perkawinannya. Namun
sebelum ia dapat melakukannya, ia ditembak mati dari jarak dekat
oleh suaminya dan tubuhnya ditenggelamkan ke laut yang dalam.

Daisy – anak perempuan, saudari, istri, ibu, anggota paduan
suara yang setia dan perempuan Kitab Suci dari gereja
setempatnya, dan seorang Eksekutif dari sebuah perusahaan
bisnis bangunan asing. Sementara ia berhasil dan memegang
peranan penting dalam “dunia laki-laki”, di rumah ia
diperlakukan seturut kehendak suaminya: tunduk dan patuh
seperti yang dianjurkan dalam Kitab Suci. Suaminya tidak
pernah jemu-jemunya mengingatkannya bahwa suaminya
adalah kepala keluarga mereka, dan ia hanyalah istri. Daisy
menderita semua bentuk kekerasan dari suaminya: fisik,
seksual, psikologi dan keuangan – seperti berjudi sehingga
memboroskan uang yang diperolehnya dengan kerja keras,
dan kehilangan properti yang diperolehnya dari warisan
dan didapatnya untuk keluarga. Setelah lebih dari 20 tahun,
akhirnya Daisy mendapat keberanian untuk menuntut kembali
kehidupannya, namun dalam usahanya yang pertama untuk
mengatakan tidak terhadap kekerasan lebih lanjut, ia dicekik
dan ditikan secara brutal sampai mati oleh suaminya. Tubuhnya
ditemukan 3 hari kemudian di tempat pembuangan sampai di
sepanjang jalan besar.

AMY
Amy – menikah sejak berusia 18 tahun dengan laki-laki yang

pertama-tama memperkosanya, dan yang berulang-ulang
memperkosanya bahkan selama perkawinan mereka. Selama
bertahun-tahun ia seingkali dipukul oleh suaminya untuk
“menempatkannya dalam tempatnya yang sebenarnya”.
Seringkali ia lari untuk meminta bantuan kepada pekerja sosial
setempat, kepala kampung, walikota dan bahkan imam paroki –
mereka semua mencoba untuk membantu, namun pemukulan
bahkan menjadi lebih buruk setiap kali ia pulang ke rumah.
Pada usia 38 tahun dan setelah mempunyai 8 anak , menderita
sindrom istri yang dipukul, Amy memarang suaminya sampai
mati sebelum ia dapat menyakitinya dan anak-anaknya lagi.
Sekarang Amy masih di penjara karena sistem keadilan telah
menutup matanya terhadap kekerasan yang dideritanya selama
lebih dari 20 tahun, dan menghukumnya atas satu tindakan
pembebasannya yang terakhir dari penderitaannya.

Inilah perempuan-perempuan yang menjadi korban
kekerasan rumah tangga dan ini adalah kasus-kasus terburuk
bagaimana Kekerasan Terhadap Perempuan dapat berakhir.
Secara pribadi saya tahu dan telah berjumpa dengan mereka
pada beberapa kesempatan dalam kehidupan mereka.
Untuk Gisela dan Daisy, yang keduanya dianggap sebagai
tokoh publik yang percaya dan sukses, dikagumi dan di-iri
oleh banyak orang, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam
kehidupan pribadi mereka sampai kematian tragis mereka.
Untuk Amy – saya berjumpa dengannya di pengadilan. Ia
mungkin masih hidup namun sebetulnya ia adalah orang
mati yang masih hidup: ia merasa bahwa pembebasannya
dari suaminya yang menyiksanya tidaklah sepadan dengan
kesakitannya karena terpisah dari 8 anaknya – usia 8 bulan
sampai 16 tahun.

•

Sementara kita mungkin tergoda untuk percaya bahwa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya terjadi pada orangorang miskin dan terpinggirkan atau hanya di negara-negara
miskin dan berkembang, namun demikian statistik berikut
ini akan mengejutkan kita ke kesadaran bahwa problem ini
sungguh-sungguh merajalela.

Laporan Global yang diterbitkan
oleh Organisasi Kesehatan
Sedunia (WHO)

•

Sekitar sepertiga (35%) perempuan di seluruh dunia telah
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan
intim dalam kehidupan mereka.
•

•

Dari semua perempuan yang menjadi korban
pembunuhan secara global pada tahun 2012, hampir
setengah dibunuh oleh pasangan intim atau anggota
keluarga; khususnya di Australia, Kanada, Israel, Afrika
Selatan dan Amerika Serikat – antara 40 dan 70 persen
dari kurban pembunuhan perempuan dibunuh oleh
pasangan intim mereka; dan setiap hari di Amerika
Serikat, lebih dari tiga perempuan dibunuh oleh suami
atau pacar mereka.

•
•

•
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Di seluruh dunia, lebih dari 700 juta perempuan yang
hidup di jaman ini menikah sebagai anak-anak (di
bawah usia 18 tahun). Dari perempuan-perempuan
itu, lebih dari sepertiga atau sekitar 250 juta menikah
sebelum mereka berusia 15 tahun. Mempelai anak
perempuan seringkali tidak dapat berunding soal seks
yang aman secara efektif, membuat mereka semakin
rentan terhadap kekerasan, kehamilan dini, dan juga
infeksi tertular secara seksual, termasuk HIV.
Sekitar 120 juta anak perempuan di seluruh dunia
(sekitar lebih dari sepersepuluh) telah mengalami
persetubuhan secara terpaksa atau tindakan seksual
lain secara terpaksa dalam kehidupan mereka. Sejauh
ini kebanyakan para pelaku kekerasan seksual terhadap
gadis-gadis ini adalah suami, pasangan atau pacar yang
sekarang atau yang dahulu.
Sedikitnya 200 juta perempuan dan anak perempuan
yang hidup di jaman ini telah mengalami mutilasi alat
kelamin perempuan di 30 negara, menurut perkiraan
baru yang diterbitkan pada Hari Internasional Nol
Toleransi untuk Mutilasi Alat Kelamin Perempuan
PBB pada tahun 2016. Di kebanyakan negara-negara
ini, kebanyakan anak perempuan disunat sebelum
berusia 5 tahun.
Lebih dari 8.093 kasus mas kawin yang terkait dengan
kematian di India dilaporkan pada tahun 2007
Pada tahun 2014, di antara 28 Negara Anggota Uni
Eropa, lebih banyak sedikit dari seperlima perempuan
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari
pasangan.
Data Meratanya Kekerasan Terhadap Perempuan:
Survei berdasarkan Negara dikumpulkan oleh
Perempuan PBB tertanggal Desember 2012
menunjukkan persentase berdasarkan negara
perempuan yang melaporkan pengalaman kekerasan
fisik atau seksual atau keduanya oleh pasangan intim.

Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan dan/
atau menyumbang pada Kekerasan Domestik, di antaranya
adalah hal-hal berikut:
1. Kondisi masyarakat dan kepercayaan tertentu yang
mendorong atau memaafkan kekerasan, seperti:
• Nilai-nilai kultural dan tradisional yang memberi
laki-laki hak-hak kepatutan terhadap perempuan
dan dominasi laki-laki yang dipertahankan
oleh kumpulan pengaturan institusi dan sosial
yang rumit yang memperkuat pengertian bahwa
perempuan berada di bawah laki-laki;
• Interpretasi beberapa ajaran agama tentang kepala
keluarga dan seorang istri yang tunduk terhadap
suaminya;
• Hak dan tugas suami untuk memelihara
aturan yang baik dalam keluarga, menghukum
pelanggaran istri-istri mereka, khususnya
kegagalan istri-istri untuk menjaga tempat mereka
yang sebenarnya;
• Nilai-nilai tradisional yang seringkali mengurangi
afirmasi resmi dari kesetaraan laki-laki dan
perempuan.
2. Tanggapan-tanggapan tertentu dari komunitas yang
melanggengkan kekerasan:
• Budaya diam, dimana para pelaku kekerasan
bersembunyi di belakang kurban yang diam;
• Kebanyakan masyarakat memandang keluarga
sebagai keramat – tidak boleh dicampuri oleh
orang luar atau Negara, dan urusan anggotaanggota keluarga dianggap privat;
• Penggunaan kekerasaan dalam keluarga untuk
memecahkan konflik-konflik dianggap normal.
3. Karakter-karakter tertentu telah ditemukan secara
umum di antara para pelaku pelanggar yang
menggunakan kekerasan:
• Sosialisasi yang kaku tentang peranan gender
mereka, ketika laki-laki melakukan peranan
superior mereka dan mengharapkan kepatuhan
dari perempuan;
• Harga diri yang rendah dan perasaan tidak aman;
• Kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan
dan kontrol;
• Kekerasan adalah cara yang dipelajarinya untuk
menyelesaikan konflik-konflik;
• Eksposur terhadap kekerasan di antara orang tua
ketika masih kecil;
• Kelainan kepribadian.

Apa itu Kekerasan Domestik?
Kekerasan domestik adalah bentuk kekerasan terhadap
perempuan yang paling umum dan paling tersembunyi
dan membahayakan. Ini merupakan sebuah pola tingkah
laku yang kejam yang bertujuan untuk memperoleh atau
mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap pasangan
intim atau anggota keluarga yang lain. Kekerasan domestik
ditandai oleh tindakan kekerasan atau ancaman tindakan
kekerasan, termasuk tingkah laku yang mengintimidasi,
memanipulasi, menghina, mengasingkan, menakut-nakuti,
meneror, memaksa, mengancam, menyalahkan, menyakiti,
melukai atau membunuh pasangan.
Kekerasan ini dapat berbentuk penyerangan fisik, kekerasan
psikologis, kekerasan sosial, pemerasan keuangan, atau
penyerangan seksual. Kekerasan ini dapat terjadi dalam
waktu yang lama, dalam banyak kasus hal ini dimulai secara
halus dengan hinaan, dorongan atau menjauhkan kurban
dari keluarga dan teman-teman. Bersama berjalannya waktu,
tingkah laku kejam dapat menjadi lebih sering dan hebat.

Kekerasan domestik adalah istilah yang paling umum
digunakan untuk kekerasan terhadap perempuan oleh
pasangan intim, namun ini juga dikenal sebagai kekerasan
pasangan intim, kekerasan atau pemukulan keluarga.
Definisi-definisi ini berbeda-beda antara berbagai
pemerintah, negara dan organisasi, namun mereka semua
berdasarkan pada pemikiran yang sama – kekerasan dan/
atau penyalahgunaan kekuasaan di dalam keluarga, hidup
bersama atau relasi intim untuk mengontrol.

Mengapa Kekerasan Domestik
Terjadi
Kekerasan domestik terkait erat dengan kekuasaan
dan kontrol. Kekerasan terhadap perempuan dan anak
perempuan terkait dengan kurangnya kekuasaan dan kontrol
mereka, dan juga norma-norma sosial yang menentukan
peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan
yang memaafkan kekerasan.

Beberapa faktor ini tak diragukan lagi dipengaruhi dan
diperburuk oleh sistem Patriarkal dalam masyarakat.
Memang sistem ini merupakan budaya tradisional yang
telah lama berlangsung sebagai sumber dari kekuasaan

3

laki-laki, namun demikian ini tidak dapat dikhususkan
sebagai akar penyebab dari Kekerasan Domestik. Akar
penyebabnya adalah penyalahgunaan kekuasaan ini.
Namun Patriarkal merupakan faktor penting yang
menyumbang pada Kekerasan Domestik karena ini
menciptakan lingkungan yang matang untuk terjadinya
penyalahgunaan. Adat istiadat budaya dan tradisional,

kepercayaan dan praktek agama, kondisi ekonomi dan
politik dalam masyarakat Patriarkal dapat membuat
lingkungan sebuah lahan subur untuk terjadinya kekerasan
domestik. Dan perempuan dalam struktur kekuasaan
patriarkal dan disosialisasikan dengan peranan gender
yang kaku tidak siap untuk melindungi diri mereka sendiri
ketika pasangan-pasangan mereka menjadi kejam.

Faktor-faktor Yang Membuat Perempuan Ada Dalam Relasi
Yang Kejam
Faktor-faktor Cinta dan investasi emosional
emosional
Harapan bahwa pasangan yang kejam akan
berubah Keprihatinan untuk anak-anak
Kurangnya kepercayaan untuk membuat
keputusan , Takut akan kehidupan atau
keamanannya, anak-anaknya dan orang-orang
yang dikasihinya
Faktor-faktor Kurang sumber-sumber
struktural
Kurang sistem dukungan (legal, polisi, medis
dan pelayanan sosial)
Kurang pendidikan atau kesadaran
Kurang pengetahuan akan hak-hak mereka
Kurang pengukuran perlindungan legal atau
kurang akses terhadap sistem Pengadilan
Kurang sumber pekerjaan dan kesempatan
pelatihan, Kurangnya tempat yang aman
Norma-norma Pengertian dan penerimaan bahwa perempuan
masyarakat dan harus menem- patkan hak-hak, kesejahteraan
budaya serta
dan kepentingan orang lain di atas mereka
kepercayaan
sendiri
agama
Mempertahankan keluarga apapun resikonya
Normalisasi kekerasan dan kekejaman
Perkawinan yang tidak dapat diganggu gugat
Interpretasi ajaran kitab suci tentang istri
yang tunduk kepada laki-laki

Dampak Kekerasan Domestik
Kekerasan Domestik adalah perwujudan terberat
dari relasi kekuasaan yang tidak setara antara
laki-laki dan perempuan. Ini menghantam diri
perempuan – sebuah serangan terhadap martabat
perempuan dan sebuah pelanggaran yang berat
terhadap hak-hak asasinya yang mendasar
akan kehidupan, keamanan, kenyamanan dan
penentuan diri. Ini menyebabkan luka-luka
fisik bahkan kematian, dan merendahkan tidak
hanya mental, emosional, psikolologis, spiritual
dan kesejahteraan sosialnya, namun juga anakanaknya, keluarganya dan masyarakat sebagai
suatu keseluruhan.

MENIMBANG
Melihat wajah Gisela, Daisy, Amy atau tetangga perempuan yang
diperlakukan dengan kekerasan, kekejaman dan bahkan dibunuh
– membuat kita semua mempertanyakan diri kita, keberadaan kita
sebagai anggota komunitas manusia, pilihan hidup kita. Ini berarti
bahwa kita akan dihadapkan dengan pandangan-pandangan
kosong yang amat menderita yang tidak bisa dilukiskan dengan
kata-kata. Hal ini mengundang keheningan penuh hormat dengan
tersingkapnya ceritanya untuk bertahan hidup, pembukaan rahasia
kerinduannya untuk dihargai sebagai bagian dari komunitas
manusia, persembahan mimpinya untuk menghayati janji dan
anugerahnya sebagai pribadi. Memperhatikan pandangannya
adalah melihat semua yang ada di dalam dan di luar dirinya
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melalui matanya. Ini untuk mengakui pribadinya,
menghormati ceritanya, dan menbalut lukalukanya untuk penyembuhan sehingga seluruh
komunitas manusia disembuhkan.
Inti dari kekerasan terhadap perempuan dan anakanak adalah memandang perempuan sebagai yang
kurang daripada laki-laki. Gagasan ini mencapai
ungkapan yang lebih buruk dengan penyingkiran
perempuan – sebuah gagasan yang membuat
perempuan tak kelihatan.
Ia yang diciptakan sesuai dengan citra Allah
dianggap tidak ada.

Dalam bukunya ‘Inclusivity: A Gospel Mandate’, Diarmuid O’Murchu menyatakan: “… ketak-kelihatan yang kejam
yang telah dialami perempuan di bawah rezim patriarkal. Penindasan itu sendiri bukanlah masalah; yang masih lebih
buruk adalah pennyingkiran dimana budaya laki-laki yang dominan memilih untuk tidak melihat, tidak mau melihat, dan
menambah luka-luka penghinaan dengan bahkan tidak menunjukkan kehadiran seorang perempuan yang nyata-nyata ada
.…Inilah penyingkirkan yang tidak pernah dapat dibenarkan atas nama integritas Injil.”

Kitab Suci
Diciptakan seturut Gambar Allah
Kitab Suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan seturut
gambar Allah dan memanggil komunitas untuk melindungi
martabat, kesetaraan dan kesakralan orang-orang. (Kejadian:
1:26-27, Kejadian 4-11, Keluaran: 23:9 and Imamat: 19:34)
Yesus dan Perempuan Pinggiran:
Dalam injil Lukas (Lukas: 7:36-50), Simon mengundang
Yesus untuk datang makan. Seorang perempuan yang terkenal
sebagai seorang berdosa membawa sebuah buli-buli pualam
berisi minyak wangi dan membasahi kaki Yesus dengan minyak
wangi dan air matanya, menyekanya dengan rambutnya.
Simon merasa heran bahwa seorang perempuan berdosa
bahkan menyentuh Yesus. Yesus menantang pikirannya yang
mengadili dengan mengajukan pertanyaan yang menusuk
kepadanya: “Simon, apakah kamu MELIHAT perempuan
ini?” O’Murchu menguraikan dengan kata-katanya sendiri
pertanyaan ini: “Simon, sesungguhnya apakah kamu melihat
perempuan yang berdiri di depanmu? Apakah kamu begitu
dibutakan oleh pengadilan moralistik sehingga kamu tidak
dapat lagi melihat orang ini yang sebenarnyas? Dan kalau
kamu tidak dapat bahkan melihatnya, maka apakah ada
harapan bahwa kamu akan dapat menerimanya – entah di
dalam hatimu atau di rumahmu!”
Dalam Lukas: 13: 10-17, seorang perempuan bungkuk selama
delapan belas tahun karena cacat dan penindasan, ditertawakan
dan ditolak, dan digosipkan orang-orang tentang kutukan apa
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yang menyebabkan penderitaannya. Dan Yesus
menyembuhkannya pada hari Sabat. ‘Yesus
mengelakkan aturan-aturan untuk memulihkan
kesehatan perempuan itu dan karenanya
mengintegrasikannya dengan komunitas. …
Sekarang berdiri lurus, tegak di hadapan para
jemaat yang berkumpul, yang dengan terkagumkagum nampaknya bersukacita atas kebebasan
yang baru ditemukannya. Dan ia menatap
pemimpin sinagoga, sebuah pandangan yang
menantang yang tidak dapat dihindarinya.
Ia tidak dapat menyingkirkannya lagi…
Dalam perempuan yang tinggal di bawah salib,
kita melihat kesetiaan sampai akhir, bahkan
ketika para murid laki-laki lari dalam ketakutan.
‘…Mereka tinggal untuk menunggu fajar
yang menakutkan yang akan menggerakkan
mereka ke dalam misi yang melampaui semua
usaha misioner yang pernah tercatat dalam
Injil. …Ketika semuanya terkutuk untuk
mengalami kegagalan total, harapan tetap
hidup secara memilukan dan menyakitkan
dalam sebuah kelompok yang dipinggirkan
yang dipimpin oleh Maria Magdalena.’
“Kalau kita mengambil ke-inklusivitasan Injil secara serius, bagaimana kita
memandang dan merangkul perempuan
akan
menentukan
bagaimana
kita
menangani semua sisa-sisa lain dari eksklusi
patriarkal. Kita dipanggil pada kolaborasi
kesederajatan yang baru dimana keunikan
baik laki-laki maupun perempuan terwujud.”*
Apa yang dikatakan St. Paulus dalam
surat kepada Jemaat di Galatia dengan
tepat menggambarkan komunitas yang
sederajat dari gerakan Yesus: “Tidak ada
orang Yahudi atau orang Yunani, tidak
ada hamba atau orang merdeka, tidak ada
laki-laki atau perempuan; karena kamu
semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.”

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA
Katekismus Gereja Katolik (no. 1934) menggemakan
ajaran kitab suci dengan mencatat martabat yang sederajat
dari semua orang: “Diciptakan seturut gambaran satu
Allah dan sama-sama diberkahi dengan jiwa rasional,
semua…. mempunyai kodrat yang sama dan asal yang
sama. Ditebus oleh korban Kristus, semua dipanggil
untuk berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi yang sama:
karenanya semua menikmati sebuah martabat yang setara.”
Gaudium et Spes 29: “Segala bentuk pembunuhan sosial
atau budaya dalam hak-hak asasi manusia berdasarkan
seks, ras, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama,
harus dihapus karena tidak sesuai dengan rencana Allah.”

Paus
Paus Yohanes Paulus II: Mulieris Dignitatem, (MD,
101) “Dominasi (laki-laki terhadap perempuan) ini
menunjukkan gangguan dan hilangnya stabilitas kesetaraan
mendasar yang dimiliki laki-laki dan perempuan…”.**
Paus Yohanes Paulus II: Surat kepada Perempuan (LW , 31)
Atas nama Gereja, ia memohon maaf atas tidak diakuinya
perempuan dan penggambaran yang salah tentang perempuan
yang akibatnya memindahkan mereka ke pinggiran masyarakat.
Dan ia berharap bahwa “pada pihak seluruh Gereja, rasa
penyesalan ini ditransformasi ke dalam komitmen kesetiaan

DOKUMEN - DOKUMEN KONGREGASI
SSpS Constitutions and Directory
Artikel 109.3: Kita menyadari hal ini sebagai suatu
tugas yang penting untuk membantu kaum perempuan
agar semakin sadar akan martabat dan peranan
mereka dalam keluarga, Gereja dan masyarakat.

DOKUMEN - DOKUMEN KAPITEL
UMUM (KU) SSpS
1990 – KU X: Prioritas: Perempuan, Orang Muda dan Anakanak; Strategi: Promosi Perempuan
1996 – KU XI.: Prioritas dalam Misi: Memajukan Kabar
Gembira Yesus dalam cara yang relevan sebagai Perempuanperempuan Profetik
2002 - KU XII: …dipanggil dan diutus ke orang-orang yang
paling disingkirkan dalam masyarakat … sebagai Perempuan
untuk Perempuan
2008 - KU XIII: Sebagai murid-murid perempuan, apa artinya
‘perjumpaan kami dengan-Mu, Tuhan Yang Bangkit’, bagi
kami di jaman ini sebagai Saksi-saksi Interkultural, Pembelajar
dan Otentik?
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yang dibarui terhadap visi Injil: untuk membebaskan
perempuan dari segala bentuk eksploitasi dan dominasi.’**
Paus Fransiskus dalam salah satu audiensi umum
mingguannya di Lapangan St. Petrus: “Kita sesungguhnya
belum mengerti hal-hal apa yang dapat diberikan
kepada kita oleh perempuan, perempuan itu dapat
memberikan kepada masyarakat dan juga kepada
kita. Mungkin untuk melihat hal-hal dengan mata
yang berbeda yang melengkapi pikiran laki-laki.” ¤
Paus Fransiskus: “Saya ingin menggarisbawahi
bagaimana perempuan mempunyai kepekaan yang
khusus untuk ‘hal-hal ilahi’, di atas semuanya itu
dalam membantu kita untuk mengerti kerahiman,
kelembutan dan kasih yang dimiliki Allah bagi kita…”
2014 – KU XIV: Menuju Komunio – Memperluas
Lingkaran “..Dengan kata-kata dan perbuatanperbuatan-Nya, Yesus mengundang kembali ke
komunio semua orang yang karena satu hal atau hal
lain telah terjatuh atau telah didorong ke pinggiran.
Dia menggapai semua orang namun khususnya kepada
para pendosa, orang miskin, orang sakit, perempuan,
dan orang-orang dari kepercayaan lain. Dia menghayati
kabar gembira yang Dia wartakan dalam cerita-cerita
dan perumpamaan-perumpamaan-Nya: Tidak ada
seorangpun yang disingkirkan dari Kerajaan Allah!”

BERTINDAK
Mengakhiri Kekerasan Domestik:
sebuah Panggilan untuk
Bertindak

•

Kekerasan Domestik melampaui kapasitas individuindividu dan para anggota keluarga untuk menghadapinya.
Ini bukanlah merupakan tugas polisi atau hakim saja untuk
menanggapinya. Mempunyai pelayanan penyembuhan legal
dan perlindungan tidaklah cukup karena bagaimana mereka
yang tak berdaya dapat memperoleh manfaat yang sama, dan
bagaimana mereka yang tak bersuara dapat didengarkan?

•

•
•

•
•
•
Sebuah tanggapan yang efektif terhadap Kekerasan
Domestik harus terjadi multi-sektoral dan multidisipliner. Kebebasan dari Kekerasan Domestik merupakan
keprihatinan setiap orang. Ini merupakan kewajiban kita
untuk menghalanginya, lebih khusus bagi mereka yang
mengikuti Yesus.
Berikut ini adalah contoh-contoh tanggapan untuk
menghadapi Kekerasan Terhadap Perempuan, dan daftarnya
dapat berlanjut:

•

1. Program-program Pencegahan: 		
Karena Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebuah
penyebab dan sebuah akibat dari ketidak-setaraan
gender, program pencegahan utama untuk membahas
ketidak-setaraa gender dan akar penyebab kekerasan
harus dijalankan, seperti:
• Mengadakan pelatihan/orientasi kepekaan gender
untuk menyoroti aspek saling melengkapi antara
perempuan dan laki-laki;
• Kurikulum gender yang adil di sekolah-sekolah untuk
menghapus stereotip gender yang kaku dan prasangka
gender, dan berfokus pada perubahan kultural dan
norma-norma dan sikap-sikap tradisional yang
memajukan penerimaan dan bahkan mendorong
kekerasan terhadap perempuan, dan toleransi nol
terhadap kekerasan;

•

•
•
•

Memasukkan konsep-konsep gender, masalahmasalah gender, hak-hak asasi Anak-anak dan
Perempuan serta Kekerasan terhadap Perempuan
dalam rencana pelajaran/ pengarahan staf pengajar;
Meningkatkan kesadaran publik tentang masalah
ini dengan membuat dan menyebarkan bahan-bahan
dan pesan-pesan audio-visual yang inovatif yang
memberikan gambaran positif anak-anak perempuan
dan perempuan dalam masyarakat sehingga
menggambarkan kekerasan domestik sebagai hal yang
tidak dapat diterima;
Informasi yang mendorong hak-hak perempuan dan
anak-anak;
Pendidikan yang menekankan peranan bertumbuhnya
tanggung jawab laki-laki untuk mengakhiri Kekerasan
Terhadap Perempuan, dan melibatkan laki-laki untuk
menyokong perlawanan terhadap kekerasan;
Kampanye multi-media untuk mengakhiri Kekerasan
Domestik/Kekerasan Terhadap Perempuan;
Diskusi Kelompok tentang keburukan Machismo
dan merumuskan kembali Kepriaan;
Mengubah norma-norma dan tingkah laku laki-laki
dan anak laki-laki;
Mengubah kepercayaan budaya dan tradisional, sikap
dan praktek-praktek yang memperkuat stereotip
gender dan prasangka gender;
Menantang struktur dan sistem patriarkal yang
membuat atau memajukan lingkungan untuk
bertumbuh suburnya kekerasan;
Memeriksa kembali penggunaan kekuasaan kita;
Merundingkan pasal-pasal hukum dan aturan-aturan
yang memajukan dan melindungi hak-hak perempuan
dan anak-anak;
Mendukung usaha-usaha anti Kekerasan Terhadap
Perempuan yang dilakukan pemerintah dan komunitas
kalian sendiri.

2. Program-program Intervensi dan
Perlindungan:
Bagi para Kurban: dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan
praktis dari perempuan-perempuan yang mengalami
kekerasan, pelayanan yang peka gender dimana perempuan
diperlakukan dengan respek dan tidak dianggap kotor
perlu dilakukan. Pelayanan-pelayanan ini meliputi:
• Pelayanan medis
• Pelayanan keamanan dan perlindungan
• Pelayanan sosial: makanan, tumpangan, pakaian
• Konseling dan penyembuhan trauma serta intervensi
psiko-sosial lain
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•
•

Pelayanan legal
Sistem penyerahan untuk menggunakan pelayanan- 		
pelayanan ini

MAKA KITA BERTANYA TERHADAP
DIRI SENDIRI:

Bagi para pelaku kekerasan: Program-program rehabilitasi
yang menekankan penyembuhan diri, respek, martabat
manusia, kontrol diri dan pengelolaan kemarahan, cara-cara
alternatif penyelesaian konflik, mekanisme menghadapi
krisis dan ketrampilan-ketrampilan lain yang serupa.
Jejaring kerjasama: Mengadakan hubungan dengan agen-agen
pemerintah lokal dan nasional, dan juga dengan organisasiorganisasi lain seperti gereja, organisasi-organisasi nonpemerintah di mana kalian dapat membawa para kurban – para
kurban yang selamat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan
yang tidak dapat disediakan oleh kalian atau organisasi kalian.

3. Program-program Pemberdayaan dan 		
Pembangunan Kapasitas:

1. Pribadi
•

Bagaimana saya melihat dan memandang
perempuan yang mengalami kekerasan?
• Bagaimana saya mendengarkan cerita-cerita
mereka?
Dapatkah saya melihat hal-hal dari perspektif mereka
yang mengalami kekerasan?		

2. Budaya
•

•

Kecuali kaum perempuan diberdayakan, mereka akan
tetap menjadi kurban. Kita harus membantu mereka
untuk bangkit dari keterpurukan sebagai kurban menjadi
yang terselamatkan dan dapat membantu orang-orang
lain. Implementasi dan penyediaan program-program
dan pelayanan-pelayanan berikut dapat membantu:
• Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan
ketrampilan-ketrampilan;
• Kemandirian dalam mata pencarian dan ekonomi
• Akses untuk mendapatkan pinjaman
• Mempunyai pekerjaan
• Pembuatan/organisasi kelompok-kelompok pendukung
• Ruang yang ramah dan lingkungan yang mendukung yang
memungkinkan terjadinya pengungkapan dan komunikasi
yang bebas
• Mengembangkan persahabatan dan jejaring sosial
• Berjalan bersama mereka dan memantau kemajuan mereka
Kampanye 18 Hari untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap
Perempuan dijalankan setiap tahun dari tanggal 25 November
– 12 Desember di seluruh dunia. Karenanya amatlah tepat
bahwa pada saat ini, kita memikirkan bagaimana kita,
sebagai perempuan dan sebagai kongregasi religius, dapat
semakin berarti untuk memperluas lingkaran komunio
kita dengan kaum perempuan di tempat misi kita masingmasing, khususnya dengan para kurban dan mereka yang
selamat dari kekerasan dan dengan para penyedia pelayanan.
Namun pertama-tama kita harus berhenti dan merefleksikan
kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, sikap-sikap, praktekpraktek dan cara-cara berpikir dan bertindak kita secara
pribadi dan kongregasional agar cara apapun yang kita
pilih untuk menanggapi dan membantunya, kita tidak
akan, tanpa disengaja, menambah atau memperparah
penindasan
dan
kekerasan
terhadap
perempuan.
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Budaya atau kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai
dan sikap-sikap tradisional apa yang masih saya
miliki yang memperkuat stereotip gender dan
prasangka gender?
Apakah cara berpikir dan bertindak saya, tanpa
disengaja, menyumbang pada lingkungan yang
memungkinkan terjadinya kekerasan?

3. Kepekaan gender dan penggunaan
lensa gender
•
•

•

•
•

Sejauh mana kepekaan gender yang kumiliki
dalam relasiku dengan sesama?
Apakah saya mengenali bagaimana berbedanya
laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh
kebijakan, praktek, proyek, program dan
dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam
menjalankan misi kita?
Apakah saya mengenali dan bertindak untuk
menanggapi atau membetulkan segala bentuk
dari ketidaksetaraan, ketidakadilan, kecurangan
yang muncul dari caraku memperlakukan sesama?
Dalam implementasi program, proyek dan karya
kita, apakah kita menambah beban, penindasan
dan diskriminasi terhadap kaum perempuan?
Apakah relasiku dengan sesama memberi hidup,
menyembuhkan dan memelihara?

4. Kekuasaan
•

•
•
•

Apakah
yang
menjadi
sumber-sumber
kekuasaanku? (usia, kesehatan, integritas,
pengalaman,
keahlian,
talenta-talenta,
ketrampilan-ketrampilan, sumber-sumber, posisi?
dll.)
Bagaimana saya menggunakan kekuasaanku?
Apakah
penggunaan
kekuasaanku
memberdayakan atau melemahkan sesama?
Apakah saya masih mengadopsi/menganut
kerangka patriarkal dalam penggunaan
kekuasaanku?

Diterjemahkan oleh: Sr. Ines Setiono, SSpS

