ANGKET

PEMETAAN KONDISI LAYANAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DAN KONDISI PEREMPUAN PEMBELA HAM DI MASA COVID-19
KOMNAS PEREMPUAN, MEI 2020

Identitas
1.

Usia

2.

Jenis Kelamin

3.

Nama Lembaga

4.

Jabatan/Posisi

5.

Domisili/tempat
tinggal

a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.

Di bawah 18 tahun
18 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
51 – 60 tahun
Di atas 60 tahun
Perempuan
b. Laki-laki

Kota/Kabupaten:

c. Lainnya
(Sebutkan:
…….. )

d. Tidak
bersedia
menjawab

Provinsi:

A. Kondisi Layanan
Perubahan layanan masa COVID-19
1. Selama Covid-19, apakah layanan pendampingan masih diselenggarakan?
o Ya
o Tidak
2. Jika ya, berapa jumlah pengaduan dan kasus yang diterima selama Covid-19?
2.1. Jumlah pengaduan: …… kasus
2.2. Jenis kasus:
Jenis Kekerasan

Jumlah

Kekerasan di ranah rumah tangga
a. Kekerasan terhadap istri

….. kasus

a.1. kekerasan fisik

..... kasus

a.2. kekerasan psikis

..... kasus

a.3. kekerasan seksual

..... kasus

a.4. penelantaran

….. kasus

Keterangan

b. Kekerasan terhadap anak

….. kasus

b.1. kasus inses/pencabulan

..... kasus

/persetubuhan
b.2. kasus penganiayaan

.... kasus

b.3. lainnya

…. kasus
(sebutkan)

c. Kekerasan oleh pacar

….. kasus

Kekerasan di ranah publik
a. perkosaan/persetubuhan/pencabulan

….. kasus

b. perdagangan orang/traficking

..... kasus

c. eksploitasi seksual

..... kasus

d. penganiayaan

..... kasus

e. lainnya

….. kasus
(sebutkan)

Kekerasan di ranah negara
a. kriminalisasi

….. kasus

b. pelecehan seksual

..... kasus

c. perkosaan

..... kasus

d. penganiayaan

..... kasus

e. lainnya

….. kasus
(sebutkan)

Kekerasan melalui medsos/telpon (berbasis online)
a. pelecehan seksual

..... kasus

b. pengancaman

..... kasus

c. lainnya

….. kasus
(sebutkan)

3. Apakah layanan yang diberikan oleh Anda/lembaga terpengaruh oleh kebijakan
penanganan COVID-19? Jika ya, jelaskan perbedaannya
Layanan

Pilihan (X)

3.1. Waktu pelayanan

...... ya

.......tidak

3.2. Jenis layanan

...... ya

.......tidak

3.3. Metode pengaduan

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

3.9. Cara mengakses
rumah aman
3.10. Fasilitas rumah
aman

...... ya

.......tidak

...... ya

.......tidak

3.11. Bantuan ekonomi

...... ya

.......tidak

3.4. Cara
pendampingan
- Pendampingan
proses hukum di
kepolisian
- Pendampingan
proses hukum di
pengadilan
- pendampingan
psikososial
3.5. Jumlah
pendamping
3.6. Jumlah staf
pendukung/relawan
3.7. layanan
konseling/psikologis
3.8. Jumlah anggaran

Penjelasan perubahan

3.12. Lainnya

4. Tantangan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pada masa Covid-19?
Tantangan
a. Waktu kerja
b. Cara dan Proses
penerimaan pengaduan
c. Lokasi pendampingan
d. Cara pendampingan
e. Pendampingan proses
hukum
f. Pendampingan psikososial
g. Layanan
konseling/psikologis

Penjelasan

h. Rumah Aman
i.

Pendanaan

j.

Lainnya……………...

5. Apakah ada perbedaan tantangan dengan kondisi sebelum Covid-19?
Tantangan

Penjelasan

a. Waktu kerja
b. Cara dan proses
penerimaan pengaduan
c. Lokasi pendampingan
d. Cara pendampingan
e. Pendampingan pada proses
hukum
f. Pendampingan psikosial
g. Layanan konseling
h. Rumah Aman
i.

Pendanaan

j.

Lainnya……………...

6. Bagaimana cara/ inisiatif Anda mengatasi tantangan tersebut? Jelaskan
7. Apa kekuatiran Anda tentang dampak Covid-19 pada kondisi penanganan kekerasan
terhadap perempuan di wilayah dampingan? Jelaskan.
8. Apa kekuatiran Anda tentang dampak Covid pada kondisi penyelenggaraan layanan
dalam jangka panjang? Jelaskan.
9. Dukungan apa saja yang dibutuhkan untuk menyikapi perubahan di masa Covid-19, baik
jangka pendek maupun panjang? Jelaskan dalam urutan prioritas.
10. Peluang apa dari masa Covid-19 yang menurut Anda dapat dan perlu dikembangkan
untuk menguatkan layanan dan penanganan kasus ke depan? Jelaskan.
B. Kondisi Perempuan Pembela HAM
1. Bagaimana dampak informasi tentang Covid-19 pada diri Anda?
a. Biasa saja
b. Kuatir tertular
c. Lebih tenang karena jadi tahu cara pencegahan dan penanganan
d. Lainnya ...
2. Jika jawaban 1 adalah (b), faktor-faktor apa saja yang membuat Anda rentan tertular:
a. Kondisi kesehatan
: .....................
b. Lokasi kerja
: ......................
c. Cara kerja
: .......................
d. Lainnya
: ........................

3. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi rasa kuatir dan mengurasi risiko tertular?
4. Dukungan apa yang Anda butuhkan untuk mengurangi risiko tersebut?
5. Bagaimana dampak kebijakan penanganan Covid 19 pada beban kerja Anda?
a. Biasa saja/ tidak terpengaruh
b. Lebih ringan
c. Lebih banyak
d. Lainnya ...
6. Jika jawaban 5 adalah (b), mengapa?
7. Jika jawaban 5 adalah (c), apa saja yang menjadi penyebabnya? Jelaskan
a. Faktor dari rumah/keluarga :
b. Faktor dari tempat kerja :
c. Faktor dari lingkungan sekitar :
d. Lainnya …
8. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi beban bertambah itu? Jelaskan.
9. Bagaimana dampak kebijakan penanganan Covid-19
pengorganisasian atau pendampingan sebagai Pembela HAM?
a. Biasa saja/ tidak terpengaruh (tidak ada tantangan)
b. Lebih sedikit tantangan
c. Lebih banyak tantangannya
d. Lainnya ...

terhadap

kerja-kerja

10. Jika jawaban 9 adalah (b), mengapa?
11. Jika jawaban 9 adalah (c), tantangan apa yang Anda hadapi dalam kerja-kerja selama
masa Covid-19?
12. Bagaimana dampak kebijakan penanganan Covid-19 terhadap perlindungan Pembela
HAM?
e. Biasa saja/ tidak terpengaruh
f. Lebih sedikit perlindungan
g. Lebih aman
h. Lainnya ...
13. Jika jawaban 9 adalah (a), mengapa?
14. Jika jawaban 9 adalah (b), mengapa?
15. Dukungan apa yang Anda butuhkan untuk mengurangi beban dan menghadapi tantangan
tersebut? Jelaskan.
C. Rekomendasi
1. Menurut Anda, apa saja prioritas perbaikan/dukungan yang perlu dilakukan Negara untuk
penanganan korban dan perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM di masa COVID19?
2. Menurut Anda, apa saja langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan akibat
persebaran dan kebijakan COVID-19?
3. Jika ada rekomendasi lainnya yang relevan, mohon jelaskan.

Untuk pendalaman lebih lanjut, jika dibutuhkan, apakah Anda bersedia untuk dihubungi?
o
o

Ya (Jika ya, mohon memberikan no. kontak: ……………………….)
Tidak

