
STUDI KUALITATIF DAN PENDOKUMENTASIAN:

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 
DENGAN HIV&AIDS DI 8 PROVINSI 

DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, SUMATERA 
UTARA, DIY, JAWA TIMUR, BALI DAN NTB



Latar Belakang

• Temuan dalam Training SRHR :

Banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh
anggota IPPI

Peserta pelatihan mengakui bahwa IPPI 
berkepentingan untuk melakukan
pendokumentasian kasus-kasus kekerasan yang 
telah dialami oleh para anggotanya

Adanya kepentingan untuk mengembangkan
analisis yang memadai guna mendukung pilihan
advokasi bagi para anggota



Tujuan Studi dan Pendokumentasian

 Mencatat secara sistematis kasus kekerasan terhadap 
perempuan dengan HIV termasuk menggali alternatif baik 
litigasi maupun nonlitigasi.

 Mengidentifikasi sejauh mana perempuan dengan HIV 
memahami dan mendefinisikan kekerasan terhadap 
perempuan di Indonesia

 Menggali faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, 
termasuk pelaku kekerasan dan tanggapan orang terdekat 
terkait kekerasan yang dialami perempuan dengan HIV

 Mengetahui sejauh mana perempuan dengan HIV 
mengalami kekerasan berdasarkan status HIV, termasuk 
kerugian, karakteristik sosial dan upaya pemecahan 
masalah yang dilakukan



HASIL & TEMUAN



Data Demografi
Total Responden 77 orang





Apa yang bisa kita lakukan bersama 
menghadapi FAKTA bahwa, Perempuan Positif:

Mendapatkan Kekerasan secara Fisik, Psikis, Sexual, 
dan Ekonomi??

“...dijidat, ditendangin ke jidatku, maksude ya diadu gitu kalo gak gitu 
dijambak, dan dia tu mengancam, ngancemnya tu pakai pisau, pakai 
pistol, pakai samurai dan seperti itu terus...” (Wawancara DIY)

 Pelaku kekerasan adalah pasangan/ pengguna 
napza??

“Saya gak habis pikir apa orang-orang narkoba itu seperti itu
ya?....setiap dia mabok saya pasti dikerjain sampai pagi, 
disodomilah… saya cape…saya ingin derita saya hilang
semuanya…( terisak-isak ) setiap saya disodomi saya
menangis…batin saya sakit…apakah harus begini melayani
suami…sudah mencari uang sendiri...” (Wawancara NTB)



Apa yang bisa kita lakukan bersama 
menghadapi FAKTA bahwa, Perempuan Positif:

 Status HIV menjadi alasan tidak melapor??
“dah tau penyakitan gitu kamu harusnya insyaf, kadang di depan orang 

ngomongnya, padahal saya kan tertular dari dia juga..” (Wawancara Jabar)

Anak menjadi bahan pertimbangan??
“...pada waktu dia umur 3 tahun, pelampiasannya keanakku, anakku tuh 

dipukul, dimasukin kekamar mandi, tangannya diiket lakban, dicelupin ke 
bak, lampunya dimatikan, dikunciin,aku itu gatau.....” (Wawancara Jawa 
Timur)

“karena status dia orang terdekat kita sebagai suami. Gw kasihan ama dia, 
kalau dia masuk penjara yah kasihan sama anak gw juga” (Wawancara 
Jakarta)

Anggapan bahwa ini urusan domestik??
“saya diikat mau diarak-arakan ke masyarakat, diikat ketiang listrik, “ tolong”

minta tolong, pas say sudah minta tolong sama warga, warga jg ga bisa
ngomong apa-apa,  karena maslah rumah tangga orang mungkin ya...”
(Wawancara Sumatera Utara)



KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI



Prioritas Keadilan Bagi Korban

 Layanan rujukan bagi korban kekerasan, khususnya 
pada perempuan yang hidup dengan HIV → mudah dan 
bersahabat untuk diakses 

 Adanya sebuah wadah (support group) → upaya 
mendapatkan informasi, meningkatkan pengetahuan 
dan informasi → proses pemulihan.

 Bantuan hukum yang bersahabat dengan perempuan 
yang hidup dengan HIV.

 Adanya pendampingan psikologi yang intensif yang 
berperspektif korban → layanan kesehatan yang 
berkualitas, mudah di akses, dan tidak dipungut biaya.



Menghukum Pelaku

Menjerat pelaku kekerasan berdasarkan undang-
undang yang berlaku di Indonesia.

Kekerasan yang berkaitan dengan penularan HIV 
yang dialami oleh perempuan juga dapat 
diperhitungkan untuk ditinjau lagi dan dapat 
diproses secara pidana untuk menghukum pelaku 
sebagai bentuk pelanggaran atas hak kesehatan 
reproduksi dan seksual perempuan.

Kekerasan yang dilakukan oleh instansi atau 
layanan publik juga perlu mendapatkan sanksi 
baik secara administrasi terhadap instansinya



Kebijakan dan Sinergitas antara Program Penanggulangan HIV 

dengan Program Anti Kekerasan terhadap Perempuan

LSM ↔ MASYARAKAT ↔ 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN HIV ↔ 
PROGRAM ANTI KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN



…last 2 years 
2014 - 2015



INTEGRASI LAYANAN HIV DN 
KEKERASAN DI LAYANAN

MEDAN DAN DKI JAKARTA

DKI JAKARTA :

RUMAH SAKIT TARAKAN

PUSKESMAS KRAMAT JATI

KETERSEDIAAN POLI JIWA DI LAYANAN 
KESEHATAN



CAPAIAN

Program integrasi kekerasan dan HIV 
dilanjutkan oleh program nasional melalui
dukungan Global Fund New funding Model di 
8 Kota di tahun 2017

Pada tahun 2018 program ini dilanjutkan oleh
IPPI bekerja sama dengan Unwomen dan
focus intervensi area provinsi Papua 
khususnya Kota Jayapura



TANTANGAN

Layanan belum menganggap keterkaitan
Antara HIV dan kekerasan

Pengetahuan tentang seks masih dianggap
tabu

Pengetahuan tentang HKSR masih minim

Visum terkendala biaya

Layanan rujukan masih belum paham HIV



TERIMA KASIH

“Jangan ada lagi perempuan yang  
mendapatkan kekerasan, stigma dan
diskriminasi karena status HIV nya”


