
1Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

KPPPA - UNFPA - UN WOMEN  
Desember 2020

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

Panduan Perlindungan 
Hak Perempuan dari 
Diskriminasi dan Kekerasan 
Berbasis Gender dalam 
Situasi Pandemi



Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi2

Panduan Perlindungan Hak Perempuan 
dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis 

Gender dalam Situasi Pandemi



3Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

Panduan Perlindungan Hak Perempuan 
dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis 

Gender dalam Situasi Pandemi

KPPPA - UNFPA - UN WOMEN  
Desember 2020



Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi4

Sejak awal tahun 2020, Indonesia dan sekitar 220 negara serta wilayah lainnya di dunia sedang menghadapi 
pandemi virus corona (COVID-19). Sesuai catatan WHO, data kasus dunia per 26 September 2020 sebesar 
32.429.965 kasus dengan angka kematian sebanyak 985.823 kasus.  Untuk Indonesia kasus masih terus meningkat 

yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas, baik kesehatan, ekonomi, politik, maupun kerentanan sosial 
lainnya.  Salah satu isu yang muncul pada masa pandemik ini adalah meningkatnya berbagai kekerasan berbasis 
gender baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan kekerasan lainnya. 

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi untuk mengatasi penularan COVID-19 saat ini 
mengharuskan masyarakat dan keluarga untuk menerapkan physical/social distancing dengan himbauan untuk 
tetap tinggal di dalam rumah (bekerja, belajar dan beraktifitas lainnya dari rumah). Kebijakan yang dikeluarkan 
ternyata memberikan dampak kepada perempuan dan anak. Mereka berpotensi mendapatkan kekerasan dari 
anggota keluarga atau pasangan yang timbul akibat dari ketegangan rumah tangga akibat perubahan pola hidup 
yang mendadak, ancaman kesehatan, kesulitan ekonomi, dan masalah stabilitas dan keamanan. 

Beberapa kajian telah memproyeksikan permasalahan yang mungkin timbul sebagai dampak pandemi berupa 
masalah pada Keluarga Berencana, Kekerasan Berbasis Gender, Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan 
(P2GP), dan Perkawinan Anak yang digambarkan sebagai berikut:

1. Sekitar 47 juta perempuan di 114 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah tidak dapat 
mengakses alat kontrasepsi modern selama masa lockdown. 

2. Pandemi COVID-19 akan mengurangi 1/3 kemajuan yang sudah dicapai untuk pengurangan angka 
 Kekerasan Berbasis Gender (KBG).  Dengan memperkirakan terjadi penambahan 15 juta kasus untuk 

perpanjangan 3 bulan masa lockdown di berbagai negara dan daerah. 

3. Diperkirakan 13 juta potensi perkawinan anak akan terjadi selama masa pandemi COVID-19. 

Kata Pengantar KPPPA
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Situasi tersebut mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja 
sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan The United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UNWomen) menyusun “Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan 
Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi”.  Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, 
pengelola program, penyedia layanan perlindungan hak perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk 
penanganan perempuan dan anak perempuan kelompok rentan dan penanganan penyintas kekerasan berbasis 
gender, baik yang berstatus terkonfirmasi, kontak erat, probable ataupun suspect. 

Panduan ini akan berisi aspek-aspek esensial dari praktik-praktik baik dan pembelajaran yang pernah ada untuk 
perlindungan hak perempuan dari diskriminasi, serta mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender selama 
dan sesudah krisis termasuk pandemi.  KemenPPPA berharap panduan ini dapat bermanfaat sekaligus menjadi rujukan 
bagi Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan penyelenggara program dan 
layanan khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan serta penanganan kekerasan berbasis 
gender dalam situasi pandemi di Indonesia.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Prof. dr. Vennetia R Danes, M.Sc., Ph.D
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Krisis kemanusiaan termasuk pandemi memperparah bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang sudah 
mengakar, termasuk ketidaksetaraan gender, yang meningkatkan bahaya dan risiko bagi perempuan dan 
anak perempuan baik di rumah maupun di masyarakat. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah 

memengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Menurut laporan yang dirilis pada Oktober 2020 tentang 
dampak gender dari pandemi, yang dilakukan oleh UN Women bekerja sama dengan Indosat Ooredoo, 36% 
perempuan, dibandingkan dengan 30% laki-laki di pekerjaan informal, telah mengalami penurunan waktu kerja 
berbayar sejak pandemi. Selain itu, laporan yang sama mengungkapkan langkah-langkah jarak sosial telah menjadikan 
pekerjaan rumah tangga tidak berbayar sebagai layanan penting, sehingga beban lebih berat pada perempuan (69%) 
daripada laki-laki (61%). Demikian pula, 61% perempuan melihat peningkatan waktu yang dihabiskan untuk melakukan 
pekerjaan perawatan tidak berbayar, dibandingkan dengan 48% laki-laki. Laporan tersebut juga mengungkapkan 
bahwa COVID-19 secara tidak proporsional memengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan dengan 
57% perempuan mencatat peningkatan stres dan kecemasan, dibandingkan dengan 48% laki-laki. Dampak pandemi 
berdasarkan gender ini dapat diperkuat lebih jauh dalam konteks kerapuhan, konflik, dan keadaan darurat di mana 
kohesi sosial sudah terkikis dan kapasitas serta layanan kelembagaan terbatas.  

Dalam kondisi ini, perempuan dan anak perempuan mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis 
gender (GBV) karena meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Karena sistem yang melindungi perempuan 
dan anak perempuan, termasuk struktur masyarakat, dapat melemah atau rusak, tindakan khusus harus diambil untuk 
melindungi perempuan dan anak perempuan dari risiko GBV dengan dinamika perubahan risiko yang ditimbulkan 
oleh pandemi. Menurut penelitian Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) yang dirilis pada April 
2020, 31 juta kasus GBV tambahan diperkirakan akan terjadi di seluruh dunia jika lockdown berlanjut setidaknya selama 
enam bulan. Untuk setiap tiga bulan setelah lockdown berlanjut, tambahan 15 juta kasus GBV tambahan diharapkan 
secara global. Di Indonesia, sudah lebih dari enam bulan sejak pembatasan sosial skala besar (PSBB) diterapkan oleh 
provinsi yang berbeda menyusul kasus pertama yang dikonfirmasi pada awal Maret. Mobilitas yang terbatas dan 
gangguan mata pencaharian, bersama dengan stres, meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan 
terhadap GBV dan eksploitasi. Menurut penilaian cepat yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan UNFPA pada bulan September, 

Kata Pengantar UNFPA – UN WOMEN
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para penyintas GBV mengalami hambatan tambahan untuk melaporkan selama pandemi, yang mengakibatkan 
penundaan yang cukup besar dalam pelaporan. Terlepas dari kenyataan bahwa kasus GBV selama pandemi 
cenderung jarang dilaporkan, penilaian juga mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan 
dan pelecehan seksual yang dilaporkan kepada polisi dibandingkan tahun sebelumnya: 122 kasus dilaporkan pada 
Jan-Mei 2020 dibandingkan dengan total 175 kasus pada 2019.   

Dalam keadaan yang begitu berat bagi perempuan dan anak perempuan, “Panduan Perlindungan Hak 
Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi” berada pada titik 
kritis. Disusun secara kolaboratif oleh KPPPA, UNFPA, dan UN Women bersama dengan anggota sub-klaster GBV 
lainnya, dengan dukungan dari UN MPTF COVID-19 pedoman ini menetapkan tidak hanya parameter minimum 
untuk pencegahan dan tanggapan GBV bagi perempuan dan anak perempuan dalam situasi kemanusiaan tetapi juga 
bagaimana menyesuaikan tanggapan kita dan menjadi inklusif dalam memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan, 
seperti penyandang disabilitas, korban perdagangan manusia, pekerja migran, pengungsi internal, dan lanjut usia.   

Kami berharap dokumen ini, yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana banyak pemain 
dapat bekerja bahu-membahu untuk memperkuat pencegahan GBV dan mekanisme respons dan memperkuat 
ketahanan masyarakat selama pandemi, akan menjadi referensi berharga bagi semua orang yang berkomitmen 
untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi perempuan dan anak perempuan selama pandemi dan pada akhirnya 
berkontribusi pada kesejahteraan perempuan dan anak perempuan di Indonesia.    

       

Anjali Sen
Perwakilan UNFPA Indonesia

Jamshed M. Kazi  
Perwakilan UN Women Indonesia dan Penghubung ke ASEAN  

Jakarta, November 2020
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A LATAR BELAKANG

Saat ini Indonesia dan sekitar 220 negara serta wilayah lainnya di dunia sedang menghadapi pandemi virus 
corona (COVID-19) dengan 32.429.965 kasus terkonfirmasi dan 985.823 kasus kematian tercatat dalam data 
WHO terkini per 26 September 2020.1 COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO sejak 
tanggal 11 Maret 2020, dan angka kasus masih terus meningkat.2  Di Indonesia sendiri hingga saat ini sudah 
ada 271.339 kasus positif, 199.403 kasus sembuh, dan 10.308 kasus meninggal dunia.3  Sama seperti tren angka 
di dunia, secara umum angka kasus positif di Indonesia masih terus meningkat, dan kondisi ini berdampak 
pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini menuntut 
adanya berbagai kebijakan penanganan, termasuk aspek perlindungan hak perempuan dari berbagai bentuk 
kekerasan berbasis gender.

Pandemi, seperti halnya pandemi COVID-19 ini, membawa perubahan mendadak dan berdampak signifikan 
bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, berbagai pengalaman mengungkapkan bahwa 
ketika terjadi krisis akibat bencana, termasuk bencana nonalam seperti pandemi, perempuan dan laki-laki 
terdampak secara berbeda. Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia antara laki-laki dan perempuan tidak 
jauh berbeda, yaitu laki-laki 51,3% dan perempuan 48,7% (per 26 September 2020).4 Namun, data kematian 
akibat COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa angka kematian laki-laki lebih tinggi (58,6%) daripada 
perempuan (41,4%) dengan kelompok usia kematian tertinggi adalah 60 tahun ke atas (41,3%).5 Sedangkan 
hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2020) mengenai dinamika perubahan rumah tangga 
selama masa COVID-19, menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan beban kerja dua kali lipat 
dalam hal pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki. Selain itu, temuan tersebut menyebutkan selama 
pandemi lebih banyak perempuan yang mengalami berbagai jenis kekerasan dibandingkan laki-laki. Hasil 
asesmen UN Women di Indonesia selama pandemi 2020 ini juga menunjukkan bahwa 19% perempuan 
mengalami peningkatan intensitas pekerjaan rumah tangga tidak berbayar dibandingkan dengan 11% laki-

1   WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, last update 26 September 2020, 07:00 GMT+7. https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMI7dvCsdCI7AIVE7eWCh0rTwyWEAAYASAAEgIbFvD_BwE., diakses pada tanggal 27 September 2020

2   www.euro.who.int. WHO/Europe/Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak, diakses pada tanggal 27 September 2020

3   Data sebaran Indonesia, update terakhir 26 September 2020. https://www.covid19.go.id, diakses pada tanggal 27 September 2020

4   Peta Sebaran Kasus Jenis Kelamin Positif Covid-19 Nasional. Tanggal Pembaruan Terakhir Data Provinsi dan Kementerian Kesehatan 26 
September 2020. https://www.covid19.go.id, diakses pada tanggal 27 September 2020

5   Idem
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laki. Dari segi dampak pandemi terhadap kesehatan mental, 57% perempuan mengalami peningkatan stres 
dan kecemasan dibandingkan dengan 48% laki-laki.6 Dapat disimpulkan bahwa selama pandemi perempuan 
dan laki-laki memiliki kemungkinan terinfeksi COVID-19 yang hampir sama besarnya, namun angka kematian 
pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sedangkan perempuan mengalami dampak sosial ekonomi, 
termasuk kekerasan, yang lebih buruk  daripada laki-laki.

Pandemi mengakibatkan perempuan berada dalam kondisi sosial ekonomi yang lebih buruk karena pandemi 
semakin memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang telah dialami oleh perempuan, termasuk diskriminasi, 
dan kerentanan pada kelompok-kelompok marjinal lainnya, seperti kelompok penyandang disabilitas, lansia, 
dan mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Mereka juga menghadapi peningkatan risiko 
mengalami bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Sebagai contoh, dampak ekonomis yang 
ditimbulkan oleh wabah Ebola tahun 2013-2016 di Afrika Barat meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan 
sosial pada perempuan dan anak-anak. Hal ini tentu saja perlu diperhatikan mengingat dampak pandemi ini 
berbeda pada laki-laki dan perempuan sehingga dibutuhkan deteksi permasalahan dan penanganan yang 
berbeda. Identifikasi karakteristik kerentanan pada perempuan dan laki-laki, baik dalam situasi pandemi maupun 
sesudah pandemi, harus terus dilakukan agar kebijakan yang mampu mengurangi kerentanan tersebut dapat 
dibuat. Upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada seorang pun yang tertinggal (leave no one 
behind) dalam semua bentuk respon pencegahan dan penanganan pandemi, tidak semakin memperburuk 
kondisi yang dialami masyarakat (do no harm), serta dapat bangkit kembali dari bencana pandemi dengan lebih 
baik (build back better).

 Beberapa kajian telah memproyeksikan permasalahan yang sangat mungkin muncul sebagai dampak pandemi 
yang memerlukan antisipasi yang komprehensif, antara lain Catatan Teknis Interim UNFPA tanggal 27 April 2020 
terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap keluarga berencana, kekerasan berbasis gender, perlukaan dan 
pemotongan genitalia perempuan (P2GP), dan perkawinan anak, yang menyebutkan bahwa:7 

1. Diperkirakan sekitar 47 juta perempuan di 114 negara berpendapatan rendah dan menengah tidak dapat 
mengakses alat kontrasepsi modern selama masa lockdown.

6   UN Women (2020) Rapid Assessment Surveys on the Consequences of COVID-19 in Asia and Pacific

7  Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage. https://
www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital, diakses pada tanggal 
27 September 2020
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2. Pandemi COVID-19 akan mengurangi sepertiga kemajuan yang sudah dicapai dalam penurunan 
angka kekerasan berbasis gender (KBG).  Diperkirakan terjadi penambahan 15 juta kasus untuk setiap 
perpanjangan tiga bulan lockdown.

3. Diperkirakan 13 juta perkawinan anak akan terjadi selama pandemi COVID-19.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi untuk mengatasi penularan COVID-19 saat ini 
mengharuskan masyarakat untuk menerapkan physical/social distancing8 dengan himbauan untuk tetap 
tinggal di rumah (bekerja, belajar dan beraktivitas lainnya dari rumah).  Beberapa daerah bahkan menerapkan 
kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) secara ketat untuk menekan laju penularan infeksi virus 
yang kian meningkat. Namun, tujuan positif kebijakan ini berdampak pada meningkatnya risiko kekerasan 
yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan dan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
lainnya pada perempuan dan anak perempuan karena meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga yang 
muncul akibat perubahan hidup yang mendadak, adanya ancaman terhadap kesehatan, masalah stabilitas dan 
keamanan, serta kesulitan ekonomi. Di saat sistem yang melindungi perempuan dan anak perempuan dari 
kekerasan, termasuk struktur masyarakat, tidak berjalan secara maksimal akibat perubahan tatanan sosial dan 
penurunan drastis kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, langkah-langkah spesifik harus diterapkan 
untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari risiko diskriminasi dan kekerasan. 

Oleh karena itu, untuk memastikan adanya perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan kekerasan 
berbasis gender dalam situasi pandemi ini diperlukan panduan untuk melakukan pencegahan dan penanganan 
terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi sebagai acuan 
bagi masyarakat, pengelola program, dan penyedia layanan perlindungan hak perempuan dari kekerasan 
berbasis gender. Di dalamnya termasuk penanganan bagi perempuan dan anak perempuan dari kelompok 
rentan, dan penanganan bagi penyintas kekerasan berbasis gender, baik yang berstatus terkonfirmasi, kontak 
erat, probable ataupun suspek.9 

8  Physical/social distancing adalah serangkaian intervensi atau tindakan nonmedis yang diambil untuk mencegah penyebaran penyakit menular 
dengan menjaga jarak fisik.

9  Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
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B  DASAR

Dasar panduan ini adalah Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional. Panduan ini juga mengacu pada Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 
dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana edisi kedua tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kebijakan lainnya yang menjadi dasar kebijakan 
yang ada dalam pedoman tersebut.  Selain itu, panduan ini didasarkan pada kebijakan yang terkait dengan 
penanganan pandemi, yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 
 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

4. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan 
dan Pengendalian COVID-19. 

5. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Revisi-4 (27 Maret 2020), 
Kementerian Kesehatan, 2020.

6. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2020 tentang 
Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/Anak pada Saat Bencana Coronavirus Disease 2019 
oleh Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

8. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan pada Masa 
COVID-19 - Kementerian Kesehatan, Juli 2020.
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C TUJUAN PANDUAN

Panduan ini berisi aspek-aspek esensial yang terkandung dalam praktik-praktik yang baik dan pembelajaran yang 
pernah ada untuk melindungi hak perempuan dari diskriminasi, serta mencegah dan menangani kekerasan 
berbasis gender selama dan sesudah krisis, termasuk pandemi. Situasi pandemi yang dimaksud dalam 
panduan ini adalah yang memiliki karakteristik adanya pembatasan ruang gerak dan interaksi 
sosial, meningkatnya faktor risiko terjadinya kekerasan berbasis gender akibat tekanan psikologis, 
kesulitan ekonomi, dan situasi sulit lainnya, serta kondisi yang membatasi korban untuk menjauhi 
pelaku dan/atau mengakses bantuan. Panduan ini juga mencakup situasi yang membuat perempuan 
dan kelompok marjinal lainnya semakin rentan mengalami diskriminasi dan penambahan beban 
secara fisik dan psikologis. 

Panduan ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, tidak statis, dan senantiasa dapat berubah sesuai 
kondisi. Kita belajar sembari terus melakukan perbaikan karena situasi pandemi ini mengharuskan kita untuk 
segera membuat dan mengadaptasi program, menyusun strategi pemberian bantuan dan layanan, termasuk 
layanan kekerasan berbasis gender serta pencegahannya. Seluruh dunia sedang belajar dan beradaptasi dalam 
menghadapi pandemi termasuk untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam situasi 
pandemi.

Panduan ini menjadi panduan lintas kementerian/lembaga (K/L) yang ditujukan untuk organisasi pemerintah 
daerah (OPD) serta penyelenggara program dan layanan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, untuk 
memandu program dan kegiatan:

1. Pencegahan dan penanganan perempuan yang mendapatkan stigma, pelabelan, diskriminasi, 
dan kekerasan berbasis gender akibat pandemi.

2. Pemenuhan hak penyintas kekerasan berbasis gender dalam situasi krisis pandemi yang meliputi 
hak atas kebenaran, keadilan, keamanan, dan pemulihan, baik secara medis maupun psikososial, 
serta pemberdayaan ekonomi.

3. Mencegah atau mengurangi keterpisahan perempuan dengan anak, atau anak dengan 
pengasuhnya, terutama perempuan penyintas kekerasan, kepala keluarga, anak perempuan, 
perempuan lansia atau perempuan dengan disabilitas, yang memerlukan pengasuh/penjaga 
untuk menghadapi tindakan penanganan pandemi.
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4. Pendokumentasian, rujukan, dan pemantauan kasus-kasus terkait diskriminasi dan kekerasan pada 
perempuan, termasuk perempuan dari kelompok rentan dan minoritas, selama masa pandemi 
sebagai dasar untuk menyusun program dan kebijakan intervensi yang lebih baik.

5. Panduan ini tidak saja berlaku dalam situasi krisis pandemi, tetapi juga berlaku secara 
berkesinambungan melalui masa transisi hingga krisis berakhir.

Ruang lingkup panduan ini dibatasi pada konteks pencegahan dan penanganan pandemi yang mengacu pada 
penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.10 

D PRINSIP-PRINSIP PANDUAN

Prinsip Umum

1. Responsif gender

2. Nondiskriminatif

3. Hubungan setara dan menghormati

4. Menghargai perbedaan individu (individual differences)

5. Menjaga privasi dan kerahasiaan

6. Memberi rasa aman dan nyaman

7. Tidak menghakimi

8. Menghormati pilihan dan keputusan penyintas sendiri

9. Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban, serta menggunakan bahasa yang sesuai dan 
dimengerti oleh penyintas

10  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
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10. Cepat dan sederhana

11. Empati

12. Pemenuhan hak perempuan dan anak

13. Untuk kepentingan terbaik anak

Prinsip Penyedia Layanan

1. Memahami informasi terkait pandemi.

2. Menjalankan prosedur perlindungan dan keamanan diri dari pandemi sesuai dengan panduan 
di masing-masing K/L bagi petugas lapangan (tenaga medis, pekerja sosial, petugas di UPT 
Pemasyarakatan, petugas UPTD PPA/ P2TP2A, konselor psikologis, petugas PUSPAGA, satgas PPA, 
aktivis PATBM, pendamping dari WCC atau komunitas, dll.).

3. Tidak memberikan stigma terhadap penyintas, perempuan, anak-anak, keluarga/wali/pengasuh, 
dan masyarakat di sekitarnya terkait pandemi.

4. Mengutamakan perlindungan harkat dan martabat korban/penyintas.

5. Kepentingan terbaik penyintas di atas kepentingan organisasi maupun komunitas.

6. Mengedepankan prinsip tidak semakin membahayakan kondisi penyintas  (do no harm) untuk 
memastikan agar bantuan/layanan yang diberikan tidak membahayakan korban/penyintas.

7. Memberdayakan penyintas dengan mengajak penyintas berpartisipasi aktif dalam seluruh proses 
pengambilan keputusan.

8. Mengutamakan hak penyintas untuk mendapatkan layanan yang berkualitas sekalipun berada 
dalam situasi pandemi.

9. Menghargai korban/penyintas dengan cara:

a. Menjaga kerahasiaan.

b. Memastikan kemandirian pengambilan keputusan.
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c. Memastikan privasi.

d. Memperoleh persetujuan korban/penyintas.

e. Untuk kepentingan terbaik anak (korban/penyintas anak).

10. Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan penyintas.

11. Petugas layanan dilarang untuk:

a. Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi, maupun sumber informasi 
lain;

b. Menggunakan bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban/penyintas;

c. Bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan satu korban/penyintas dengan yang 
lain;

d. Memanfaatkan posisi sebagai petugas/pengelola unit layanan/pemberi bantuan 
untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban/penyintas atau keluarganya 
dalam bentuk apa pun;

e. Melakukan kekerasan terhadap korban/penyintas dalam bentuk apa pun; dan

f. Membangun hubungan nonprofesional dengan korban/penyintas selama masa 
pemberian layanan.

12. Jika terjadi konflik kepentingan (conflict of interest), utamakan perlindungan dan kesejahteraan 
korban/penyintas.

13. Layanan segera diberikan untuk kasus krisis. Kasus krisis yang dimaksud adalah kasus yang 
mengancam jiwa.

14. Mengakui bahwa kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

15. Praktik budaya yang berbahaya ditangani dengan cara yang mengedepankan penghargaan, 
kepekaan, dan kepedulian.
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E  CAKUPAN PANDUAN
Panduan ini terdiri dari 6 bagian, yaitu: 

Bab 1: Pendahuluan, yang berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran pengguna
 panduan, serta cakupan panduan.

Bab 2: Pandemi dalam lensa gender, yang berisi pengertian tentang pandemi, penanganan 
 pandemi, serta permasalahan yang dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya 
 sebagai dampak dari pandemi.

Bab 3: Panduan standar dengan indikator minimum untuk melindungi hak perempuan dari 
 diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi.

Bab 4: Panduan esensial dan pesan advokasi untuk melindungi hak perempuan dari diskriminasi 
 dan kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi. 

Bab 5: Koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

Bab 6: Pesan kunci untuk advokasi dan edukasi/KIE (komunikasi, informasi, edukasi) untuk 
 memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender, 
 serta diskriminasi selama pandemi. 

F SASARAN PENGGUNA PANDUAN
Dalam situasi krisis, termasuk bencana nonalam seperti wabah dan pandemi, hambatan serta tantangan dalam 
pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender jauh lebih besar  dibandingkan dalam situasi tidak 
krisis atau situasi pembangunan. Oleh karenanya, tanggung jawab pencegahan dan penanganan tidak dapat 
dibebankan kepada satu pihak yang menjadi sektor pemimpin saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab 
lintas sektor. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sebagai lembaga yang diberi mandat untuk 
menanggulangi bencana, secara khusus telah mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. Perka ini mengatur pengintegrasian 
isu-isu gender, termasuk menghapus diskriminasi gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis 
gender pada setiap tahapan bencana yang meliputi tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. 
Dalam hal ini, panduan ini berlaku tidak hanya pada masa pandemi, namun juga setelah masa pandemi.
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Sasaran pengguna utama panduan ini adalah:

  Pengambilan kebijakan di kementerian /lembaga (K/L) antara lain namun tidak terbatas 
pada:

 Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

 Kementerian Sosial (Kemensos)

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), termasuk Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kumham)

 Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

 Kementerian Desa (Kemendesa)

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

 Kementerian Agama (Kemenag) serta Kantor Wilayah Kementerian Agama

 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 

 Kementerian Tenaga Kerja, termasuk BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia), dan lainnya yang relevan

 Lembaga pemerintah setingkat menteri seperti: Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dll

  Lembaga non struktural seperti: LPSK, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan dll

   Gugus Tugas COVID-19 di tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota/desa

    Organisasi Pemerintah Daerah:

 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

 Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial di tingkat provinsi/kabupaten/kota

 Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota
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  Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian/lembaga di tingkat pusat, Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan penyedia layanan:

 Lembaga Pembinaan Balai Pemasyarakatan Perempuan (Bapas)

 Rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan

 UPTD bidang sosial (Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

 UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

 Rumah sakit daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan UPTD bidang kesehatan 
(Puskesmas)

  Pelaksana lapangan dalam penyediaan layanan, seperti:

o Dokter, perawat, bidan

o Petugas kemasyarakatan dan asisten petugas kemasyarakatan

o Pekerja sosial (peksos) dan tenaga kesejahteraan sosial (TKS)

o Konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

o Konselor psikologis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

o Anggota Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)

o Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

o Bintara Pembina Desa (Babinsa)

o Lembaga layanan nonpemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Perempuan dan Anak, Women Crises Centre (WCC), LTSA-MRC (Layanan Terpadu Satu 
Atap-Migrant Resource Centre), dan lembaga layanan lainnya yang ada di tingkat 
komunitas.
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G DEFINISI YANG DIGUNAKAN DALAM PANDUAN

ISTILAH DEFINISI

Panduan Norma dan kriteria sebagai acuan bagi penyelenggara program atau penyedia 
layanan perlindungan hak perempuan, terutama yang berasal dari kelompok 
rentan, dan khususnya dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender 
dalam situasi pandemi.

Protokol Tata cara/kerangka kerja yang disepakati untuk mengatur pelaksanaan 
pemberian layanan kepada perempuan dari kelompok rentan dan penyintas 
kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi.

Bencana nonalam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam 
yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, pandemi, kebakaran 
hutan, kebakaran lahan, kebakaran kawasan permukiman, hama, kecelakaan 
transportasi, dan wabah penyakit. Pandemi COVID-19 adalah bencana nonalam.

Penanggulangan 
bencana

Serangkaian upaya yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap 
prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. 

Wabah Wabah terjadi ketika suatu penyakit mulai menyebar dan menulari penduduk 
dengan jumlah lebih banyak daripada biasanya dalam suatu area atau komunitas 
atau saat musim-musim tertentu.

Endemi Penyakit endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di 
wilayah tertentu. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan 
frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

Epidemi Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah 
atau negara tertentu, dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah 
atau negara tersebut.

Pandemi Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. 
Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh 
warga dunia.
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ISTILAH DEFINISI

Pengarusutamaan 
gender

Strategi yang dibangun untuk  
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan dan 
program pembangunan nasional.  

Analisis gender Proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami 
pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap 
sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan 
manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan 
yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor 
lainnya, seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Diskriminasi gender Pandangan yang bias gender mengenai hubungan antara laki-laki dan 
perempuan, yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang sering kali 
adalah perempuan.

Kekerasan Berbasis 
Gender (KBG)

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan 
kesengsaraan atau penderitaan pada seseorang, baik secara fisik, seksual, 
ekonomi, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan 
umum atau di lingkungan kehidupan pribadi. Akar masalah KBG adalah adanya 
norma, pemikiran, sikap, dan struktur yang menciptakan ketidaksetaraan gender, 
diskriminasi, relasi kuasa yang timpang, dan tidak adanya penghargaan terhadap 
hak asasi manusia.

Penanganan KBG Upaya merespon dan memecahkan masalah penyintas atau korban kekerasan 
berbasis gender melalui tahapan yang sistematis yang dilakukan oleh tenaga 
layanan terlatih.

Mitigasi KBG Upaya sistematis untuk mengurangi faktor risiko yang makin meningkatkan 
terjadinya KBG.

Pencegahan KBG Upaya untuk mengurangi atau menghentikan terjadinya KBG.
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ISTILAH DEFINISI

Penyintas/Korban 
KBG

Seseorang yang mengalami kekerasan berbasis gender. Walaupun korban dapat 
berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, data menunjukkan lebih banyak 
perempuan yang menjadi korban KBG.

Istilah korban dan penyintas dapat dipergunakan secara bergantian. Korban 
adalah istilah yang sering digunakan pada sektor hukum dan medis karena 
orang tersebut telah mengalami perlakuan kekerasan. Penyintas adalah istilah 
umum yang lebih sering digunakan pada sektor yang memberikan pelayanan 
dukungan psikologis dan sosial karena istilah ini mengandung unsur kekuatan 
untuk bertahan.

Kelompok rentan Dalam situasi bencana termasuk pandemi, terdapat kelompok yang lebih rentan 
terhadap KBG daripada anggota populasi lainnya karena ketidakmampuan yang 
berasal dari relasi kuasa yang timpang akibat gender, usia, disabilitas, dan status 
sosial ekonomi. Mereka umumnya adalah orang atau kelompok orang yang 
kurang mampu melindungi diri mereka sendiri dari gangguan, lebih tergantung 
kepada orang lain untuk bertahan hidup, tidak memiliki kekuasaan, dan lebih 
tidak diperhatikan. Kelompok-kelompok individu yang lebih rentan terhadap 
KBG termasuk, tetapi bukan hanya perempuan lajang, rumah tangga yang 
dikepalai perempuan, anak-anak yang terpisah/atau tidak di bawah pengawasan, 
anak yatim piatu, perempuan dengan disabilitas, dan/atau perempuan lansia. 

Menurut Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 
Tahun 2007 yang termasuk kelompok rentan adalah:

a.  Bayi, balita, dan anak-anak,
b.  Ibu yang sedang mengandung atau menyusui,
c.   Penyandang cacat (disabilitas), dan
d.  Orang lanjut usia.

Kerentanan Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, 
dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu, 
yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya 
tertentu.  
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ISTILAH DEFINISI

Kelompok berisiko Kelompok orang yang pontensial mengalami dampak negatif suatu ancaman 
atau bahaya. 

Subklaster 
pencegahan dan 
penanganan KBG

Sekelompok aktor multisektoral dan antarorganisasi yang bertemu secara 
berkala untuk merancang, membangun, berkoordinasi, memantau dan 
mengevaluasi tindakan untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis 
gender. Harus ada satu kelompok kerja di tingkat nasional dan kelompok kerja 
lain di tingkat daerah. Kelompok kerja tersebut mencakup aktor multisektoral 
dari komunitas, pemerintah, PBB, LSM/organisasi berbasis masyarakat tingkat 
internasional dan nasional, penyumbang dana dan lainnya.

Aktor KBG Mengacu pada orang, kelompok, organisasi, dan institusi yang terlibat dalam 
pencegahan dan penanganan KBG. 

Aktor 
perlindungan anak

Mengacu pada orang, kelompok, organisasi, dan institusi yang terlibat dalam 
semua upaya perlindungan anak.

PSEA/PEPS PSEA adalah Protection Against Sexual Exploitation and Abuse, atau PEPS yaitu 
Perlindungan dari Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual.

Layanan 
jarak jauh

Pemberian layanan kepada penyintas KBG tanpa harus bertatap muka secara 
langsung, melainkan melalui media online seperti saluran telepon, video call, 
conference call dan/atau berkirim pesan (SMS, chat, texting).

Layanan 
tatap muka

Pemberian layanan kepada penyintas KBG dengan tatap muka secara langsung 
atau offline.
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A  PANDEMI, DISKRIMINASI, DAN KEKERASAN 
 BERBASIS GENDER 

Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk bencana, baik bencana alam, sosial, maupun nonalam, tidak 
terkecuali pandemi. Dalam sepuluh tahun terakhir hingga 2019, BNPB mencatat Indonesia telah mengalami 
16.764 kejadian bencana alam. Sedangkan di tahun 2020 saja, dari 1 Januari hingga 3 September 2020, tercatat 
ada 1.944 kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, banjir, tanah longsor, 
puting beliung dan lainnya.11  Selain itu, sejarah telah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami berbagai 
macam bencana sosial, seperti konflik sosial pada tahun 1998, konflik Ambon, Poso, dan Aceh, termasuk 
pemboman di Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 2019 tercatat paling tidak ada 4 bencana sosial yang terjadi, 
yakni konflik sosial di Buton, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan untuk jenis bencana nonalam, saat ini Indonesia 
sedang mengalami pandemi COVID-19. 

WHO (2020) menyatakan bahwa dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi sendiri berarti wabah 
penyakit yang penyebarannya sudah meluas ke seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi 
masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Selain pandemi COVID-19, beberapa ahli menggolongkan HIV/
AIDS sebagai pandemi masa kini. Dunia pernah dilanda pandemi lainnya, seperti smallpox, tuberculosis, dan 
the Plague, termasuk influenza. Pencegahan penularan jenis infeksi seperti ini pada umumnya adalah dengan 
karantina. Karantina sejak abad ke-14 dianggap cara yang efektif untuk mengurangi penularan infeksi, dan 
sejak itu praktik karantina ini masih berlanjut hingga kini untuk mencegah penularan.12 Begitu pula untuk 
penanganan COVID-19, praktik karantina dan isolasi diterapkan di berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri 
menerapkan strategi karantina (karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit, PSBB) serta 
social distancing (menghindari terjadinya kerumunan orang dalam bentuk apa pun) dan physical distancing 
(menjaga jarak minimal dua meter dari orang ke orang).

Namun di sisi lain, maksud dan tujuan baik pendekatan penanganan ini memiliki dampak buruk. Beberapa 
dampak buruknya adalah adanya risiko kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan mental 
dan psikologis karena mengidap penyakit itu sendiri, isolasi, ketidakpastian, kecemasan karena takut tertular, 

11  https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-di-indonesia-3-september-2020, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

12  Mittal S and Singh T (2020) Gender-Based Violence During COVID-19 Pandemic: A Mini-Review. Front. Glob. Womens Health 1:4. doi: 
10.3389/fgwh.2020.00004 
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stigma sosial, dan tidak memiliki pendapatan, termasuk terjadinya kekerasan.13 Beberapa kajian menunjukkan 
bahwa dalam situasi krisis bencana dan pandemi, kekerasan cenderung meningkat, termasuk kekerasan 
berbasis gender. Dalam situasi krisis, tatanan sosial juga mengalami kerusakan sehingga makin memperparah 
ketidakadilan sosial yang sudah ada sebelumnya, termasuk ketidakadilan gender. Selain itu, masih sangat 
sedikit kajian tentang prevalensi kekerasan berbasis gender dalam situasi krisis, seperti bencana dan pandemi, 
sehingga ketika bencana atau krisis terjadi, penanganan bencana sering kali luput menyiapkan penanganan 
kekerasan berbasis gender. Hal ini akan semakin memperburuk situasi karena penanganan menjadi minim. 
Walaupun berbagai kajian menunjukan adanya kaitan yang erat antara bencana, termasuk pandemi, dengan 
kekerasan berbasis gender, tampaknya pembelajaran tersebut masih belum diterapkan secara maksimal.14  

Ketidakpastian ekonomi, keresahan masyarakat, dan bencana, termasuk pandemi, berkaitan dengan berbagai 
faktor risiko yang meningkatkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Memahami mekanisme yang 
mendasari dinamika ini penting dalam penyusunan kebijakan dan program penanganan untuk  mengurangi 
dampak buruknya. Berdasarkan beberapa kajian global yang ada, teridentifikasi sembilan jalur utama, baik 
langsung dan tidak langsung, yang menghubungkan pandemi dan KBG, yaitu:15 

1. Ketidakamanan ekonomi dan stres terkait dengan kemiskinan, 

2. Karantina dan isolasi sosial, 

3. Bencana dan konflik, atau kerusuhan akibat keresahan dan ketidakstabilan, 

4. Keterpaparan pada hubungan yang eksploitatif karena adanya perubahan demografi 
 (tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, mengungsi, karantina, keterpisahan, dll.), 

5. Berkurangnya ketersediaan layanan kesehatan dan akses terhadap layanan primer 
 atau responden pertama,

13  Briefing Note on Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak.Version 1.1. Feb 2020. IASC MHPSS Reference 
Group

14  John N, Casey SE, Carino G, McGovern T. Lessons Never Learned: Crisis and Gender based Violence. Dev World Bioeth. (2020) 20:65–68. doi: 
10.1111/dewb.12261

15  Peterman, Potts, O’Donnell, ompson, Shah, Oertelt-Prigione, and van Gelder, 2020. “Pandemics and Violence Against Women and Children.” 
CGD Working Paper 528. Washington, DC: Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/ pandemics-and-violence-
against-women-and-children 
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6. Ketidakmampuan perempuan dan anak-anak untuk sementara waktu untuk menghindarkan diri 
dari pasangan atau anggota keluarga yang melakukan kekerasan, 

7. Kekerasan yang berkaitan dengan terinfeksi virus atau penyakit yang diderita, 

8. Paparan pada kekerasan, paksaan, atau eksploitasi yang berasal dari upaya tanggap darurat, 
penanganan, atau petugas penanganan itu sendiri, 

9. Kekerasan yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan. 

B    SEKILAS TENTANG PANDEMI COVID-19 
 DAN PENANGANANNYA

Coronavirus (CoV) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan 
sampai berat. Setidaknya ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat 
menimbulkan gejala berat, yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS). Coronavirus Disease (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada 
manusia. Virus corona bersifat zoonosis (ditularkan dari hewan ke manusia). Penelitian menyebutkan bahwa 
SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia, dan MERS dari unta ke manusia. Sementara 
untuk coronavirus sendiri, beberapa dikenal beredar pada hewan, namun belum terbukti menginfeksi manusia. 
Manifestasi klinis bila terinfeksi coronavirus biasanya muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Tanda dan 
gejala umum infeksi coronavirus antara lain adalah gangguan pernapasan akut, demam, batuk, dan sesak napas. 
Pada kasus yang berat, coronavirus dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, 
dan bahkan kematian.16 

WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia yang terbatas (melalui kontak erat dan petugas 
kesehatan) telah dikonfirmasi di China dan di negara lain. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS sebelumnya, 
penularan dari manusia ke manusia terjadi melalui droplet dan kontak dengan benda yang terkontaminasi 

16  Pedoman Manajemen bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19 dan Dampaknya. Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia. April 2020 rev 9.

17  Idem
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sehingga penularan Covid-19 diperkirakan terjadi dengan cara yang sama. Rekomendasi standar untuk 
mencegah penyebaran infeksi adalah dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, 
menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta 
menghindari kontak erat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan, seperti batuk dan 
bersin. Selain itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan, 
terutama di unit gawat darurat, perlu dilakukan. 

Penanganan Covid-19 memerlukan pendekatan, baik dari diri sendiri (individu) maupun secara sosial 
kemasyarakatan, sampai ke tataran pengambilan kebijakan.  Pedoman Manajemen bagi Pemerintah Daerah 
dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya terdiri dari 5 strategi, yaitu: 

1. Strategi pencegahan penyebaran Covid-19 

2. Strategi peningkatan sistem kekebalan tubuh 

3. Strategi peningkatan kapasitas sistem kesehatan 

4. Strategi peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan 

5. Strategi memperkuat jaring pengamanan sosial nasional 

Berikut ini adalah bagan Pedoman Manajemen bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19 dan 
Dampaknya:
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1 2 3 4 5
STRATEGI
PENCEGAHAN
PENYEBARAN
COVID-19

PENINGKATAN
KETAHANAN
PANGAN DAN
INDUSTRI ALKES

PENINGKATAN
KAPASITAS
SISTEM
KESEHATAN

PENINGKATAN
SISTEM
KEKEBALAN
TUBUH

MEMPERKUAT
JARING
PENGAMAN
SOSIAL
NASIONAL
(SOCIAL 
SAFETY NET)

a.  PENYIAPAN 
 PROTOKOL
 Melaksanakan 

protokol kesehatan 
sesuai standar yang 
berlaku

b.  SOSIAL
 Cuci tangan pakai
 sabun, pakai masker,
 dll.

c.  IDENTIFIKASI
 Sosialisasi karakteristik 

virus, penyebaran serta 
penularannya

d.  TESTING
 Melaksanakan Rapid
 Test, PCR dan Swab

e.  TRACKING
 Identifikasi dan 

Tracking terhadap 
ODP, PDP, OTG

f.  KARANTINA
 Karantina wilayah,
 karantina rumah,
 karantina RS, PSBB

g.  SOCIAL DAN 
PHYSICAL

 DISTANCING
 Social Distancing:
 Menghindari 
 terjadinya kerumunan 

orang dalam bentuk 
 apapun
 
 Physical Distancing:
 Menjaga jarak minimal
 2 meter dari orang 
 ke orang

a.  OLAH RAGA
 Olah raga sesuai
 kemampuan

b.  BERJEMUR
 Melaksanakan 

aktivitas berjemur 
setiap pagi

c.  KONSUMSI ASUPAN
 BERGIZI
 Sosialisasi
 mengkonsumsi 
 makanan sehat,
 seimbang, 
 dan bergizi,
 protein seperti 
 daging, sapi, ayam 
 dan telur,
 sayuran hijau,
 buah-buahan, 
 susu, makanan 
 antioksidan tinggi

d.  KONSUMSI VITAMIN
 TAMBAHAN
 Konsumsi Vitamin A,
 Vitamin C, Vitamin D,
 Vitamin E

e. CUKUP ISTIRAHAT
 Istirahat yang cukup
 agar sistem 

kekebalan
 tubuh tidak menurun

f.  KURANGI STRES
 Mengelola 
 tingkat stres untuk 

menjaga sistem 
kekebalan

a.  PENINGKATAN 
TENAGA MEDIS

 Penambahan 
 jumlah dokter, 

penambahan
 jumlah perawat,
 penambahan tenaga
 administrasi,
 rekrutmen 
 sukarelawan 
 kesehatan

b.  PENINGKATAN 
SARANA 
PENDUKUNG

 KESEHATAN
 Ambulans, 

pemakaman, tenaga 
sanitasi lingkungan, 
laboratorium

c.  PENINGKATAN 
RUANG PERAWATAN

 Menambah ruang 
isolasi, konversi 
ruang biasa menjadi 
isolasi, pembangunan 
RS darurat, 
konversi bangunan 
untuk tempat 
penampungan

d.  PENGUATAN SISTEM
 Penguatan alat 

deteksi dini Covid-19, 
penyediaan alat 
komunikasi, media 
informasi dan sistem 
informasi geografis

a.  PENINGKATAN 
ALAT KESEHATAN 
DAN APD

 Identifikasi sentra 
produksi alkes, 
peningkatan 
produksi ventilator, 
APD, dan alkes 
lainnya

b.  MENGAWAL 
PRODUKSI DAN 
DISTRIBUSI 
KEBUTUHAN 
POKOK

 Menjamin 
kebutuhan bahan 
pangan, kredit 
pertanian, kredit 
petani, peternak 
dan nelayan, 
stabilisasi harga, 
peningkatan 
produksi susu

c.  PENINGKATAN 
PRODUKSI 
KEBUTUHAN 
MEDIS

 Peningkatan 
produksi masker, 
hand sanitizer, 
google, sepatu, 
boots, hand glove, 
desinfektan, rapid 
test, dan obat-
obatan

a.  STIMULUS EKONOMI
 Insentif perpajakan, 

stimulur kredit usaha 
rakyat, insentif usaha 
mikro kecil dan 
menengah (UMKM), 
pembebasan tagihan 
listrik RT/UKM, dan 
Dana Desa untuk 
kegiatan Padat Karya 
Tunai

b.  BANTUAN 
LANGSUNG 
MASYARAKAT

 Program Keluarga 
Harapan (PKH), 
program sembako 
murah, bantuan sosial 
khusus, kartu pra kerja, 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN), 
santunan kematian 
korban Covid-19

c.  PENINGKATAN 
PRODUKSI 
KEBUTUHAN MEDIS

 Peningkatan produksi 
masker, hand sanitizer, 
google, sepatu, 
boots, hand glove, 
desinfektan, rapid test, 
dan obat-obatan

PEDOMAN MANAJEMEN BAGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN DAMPAKNYA
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Beberapa istilah yang digunakan dalam pandemi COVID-19 untuk menjelaskan kasus: 1). Kontak Erat adalah 
riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19, atau memberikan perawatan langsung 
dalam kasus probable, 2). Terkonfirmasi adalah dinyatakan positif COVID-19 yang dibuktikan melalui pemeriksaan 
RT-PCR dengan gejala (simptomatik) atau tanpa gejala (asimptomatik), 3). Probable adalah kasus suspek dengan 
ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gejala COVID-19, dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, 
4). Suspek adalah memiliki gejala/tanda ISPA dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di RS, 
memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan adanya transmisi lokal, dan 
melakukan kontak dengan kasus terkonfirmasi/probable COVID-19.

C     DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PEREMPUAN 
 DAN KELOMPOK RENTAN 

Pandemi memengaruhi perempuan dan kelompok rentan pada berbagai segi kehidupan, dan memberikan 
risiko yang lebih tinggi. Pandemi tidak saja berdampak pada kesehatan fisik mereka yang positif terinfeksi 
virus corona tersebut, tetapi juga membawa perubahan sosial ekonomi dan memengaruhi kesehatan mental. 
Penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial untuk individu yang terdampak, keluarga, 
masyarakat, dan petugas kesehatan adalah bagian penting dari respon pandemi COVID-19. Perubahan 
kehidupan yang sangat mendadak dan penuh tekanan akibat sebuah pandemi dapat memengaruhi kesehatan 
mental seseorang, terutama mereka yang sebelumnya sudah mengalami gangguan kesehatan mental sehingga 
kondisi ini dapat meningkatkan faktor risiko mengalami keadaan yang lebih buruk. 

Kebijakan pencegahan penularan menyarankan agar masyarakat bekerja dan bersekolah dari rumah. Bekerja 
dan bersekolah dari rumah membuat para ibu harus menjalani peran dan beban ganda, terutama apabila 
pasangan tidak berbagi peran domestik dan pengasuhan. Hal ini juga akan memengaruhi kesehatan 
perempuan, baik fisik dan mental. Karena peran gender yang sering dilekatkan pada perempuan, dalam 
situasi pandemi perempuan menjadi rentan mengalami peningkatan beban pekerjaan tidak berbayar yang 
terkait dengan perawatan dan pengasuhan anggota keluarga, serta pekerjaan rumah tangga, seperti merawat 
kesehatan anggota keluarga lansia, anggota keluarga yang sakit, mengasuh anak-anak, dan membantu 
pekerjaan sekolah anak-anak yang belajar dari rumah. 

Tenaga kerja pada sektor kesehatan dan sosial 70% adalah perempuan. Mereka rentan mengalami stigma dan 
diskriminasi dari lingkungan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi dan psikososial mereka, terutama 
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perempuan yang bekerja di garis depan sebagai tenaga kesehatan, dalam merespon pandemi COVID-19 
sangat diperlukan. Selain itu, mereka tetap melakukan pekerjaan rumah tangga yang membuat beban tenaga 
kesehatan perempuan berlipat, dan sering kali dengan perlindungan terhadap pandemi yang tidak memenuhi 
standar ketika bekerja.

Pandemi secara masif telah membuat kondisi ekonomi terpuruk akibat adanya pembatasan interaksi sehingga 
segala aktivitas dilakukan dari rumah, karantina, dan lockdown yang diberlakukan di beberapa negara. Banyak 
orang kehilangan mata pencahariannya. Dampak ekonomi paling dirasakan oleh kelompok perempuan dan 
anak muda, terutama anak muda perempuan yang pada umumnya dalam situasi tidak krisis pun tidak memiliki 
pendapatan yang cukup, tidak memiliki tabungan, hidup bergantung pada orang lain, dan bekerja di sektor 
informal, serta hidup dalam garis kemiskinan. 

Di sisi lain, pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi adalah masalah kesehatan masyarakat yang 
signifikan, yang membutuhkan perhatian besar selama pandemi. Namun, layanan yang biasa tersedia menjadi 
terbatas karena adanya pembatasan sosial. Kehamilan dan persalinan yang aman sangat tergantung pada 
sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik dan kepatuhan yang ketat terhadap pencegahan COVID-19. 
Penyediaan alat kontrasepsi dan komoditas kesehatan seksual dan reproduksi lainnya, termasuk kebutuhan 
selama menstruasi, dapat terkena dampak karena rantai pasokan mengalami hambatan sebagai akibat respon 
terhadap pandemi.

Kelangsungan perawatan harus dipastikan jika terjadi gangguan yang parah pada layanan dan akses 
terhadap fasilitas bagi perempuan dan anak perempuan di usia reproduksi. Hambatan harus diatasi sehingga 
memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk mengakses layanan, termasuk layanan kesehatan 
mental dan dukungan psikososial, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan atau yang mungkin berisiko 
mengalami kekerasan selama dalam isolasi dan karantina. Perempuan hamil dengan penyakit pernapasan harus 
diperlakukan dengan prioritas tertinggi karena adanya peningkatan risiko yang dapat membahayakan nyawa. 
Unit kesehatan antenatal, neonatal, dan maternal harus dipisahkan dari kasus COVID-19 yang teridentifikasi.

Walaupun semua aspek tersebut sangat penting, namun dalam kehidupan sehari-hari perempuan cenderung 
tidak memiliki kuasa untuk membuat keputusan penting dalam keluarga, termasuk yang berkaitan dengan 
nasibnya sendiri. Pengambilan keputusan dalam keluarga cenderung dilakukan oleh laki-laki. Dalam situasi 
pandemi yang serba menekan dan terbatas, hal ini dapat membuat kebutuhan perempuan, termasuk 
kebutuhan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental dan psikososial, akan rentan tidak terpenuhi. 
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Berbagai faktor risiko juga dimiliki oleh kelompok perempuan dengan HIV/AIDS. Banyak perempuan yang hidup 
dengan HIV/AIDS memiliki penyakit penyerta lain dan memerlukan akses rutin terhadap layanan kesehatan 
untuk perawatan. Hal ini dapat meningkatkan keterpaparan terhadap penularan coronavirus. Perempuan 
yang hidup dengan HIV/AIDS yang memiliki masalah jantung atau pernapasan, terutama perempuan lansia 
yang hidup dengan HIV, mungkin lebih berisiko tertular virus corona yang berkembang menjadi gejala yang 
lebih serius. Selain itu, perawatan dan suplai antiretroviral dapat terganggu karena sumber daya dialihkan atau 
digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Dalam pandemi ini sangat dipahami bahwa laki-laki juga terkena dampaknya. Laki-laki, karena peran gender 
yang melekat padanya, mungkin menunjukkan perilaku yang kurang memperhatikan kesehatan karena norma 
gender yang kaku, seperti tidak ingin dianggap lemah, yang dapat menyebabkan tertundanya deteksi dini 
dan akses terhadap layanan pengobatan infeksi virus corona atau pun penyakit lainnya. Laki-laki juga dapat 
merasakan tekanan dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi dan ketidakmampuan untuk 
bekerja. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, dan mungkin berujung 
pada kekerasan terhadap diri sendiri dengan menunjukkan perilaku berisiko, seperti mengonsumsi NAPZA dan 
alkohol, atau melakukan tindakan agresif kepada pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya yang dapat 
berdampak besar pada korbannya.

Ketika pandemi meningkatkan stres karena kondisi ekonomi dan sosial, kehilangan pekerjaan, tidak memiliki 
akses terhadap bantuan dan layanan, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ditambah adanya pembatasan 
mobilisasi dan interaksi sosial, ketegangan dalam hubungan rumah tangga akan meningkat sehingga rentan 
menimbulkan kekerasan berbasis gender. Banyak penyintas yang terpaksa harus tinggal bersama atau 
berdekatan dengan pelaku kekerasan. Selain itu, selama pandemi banyak layanan yang mengurangi waktu 
atau jenis layanan mereka karena dana dialokasikan untuk penanganan pandemi, atau bahkan terpaksa tutup 
untuk pencegahan penularan virus corona. Hasil survei Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam 
situasi pandemi kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi. Bahkan beberapa laporan dari penyedia layanan 
yang masih tetap beroperasi selama pandemi menyebutkan bahwa bentuk kekerasan berbasis gender marak 
diwarnai dengan kekerasan online karena hampir semua interaksi sosial dilakukan secara online. Kekerasan 
berbasis gender online ini dapat berbentuk verbal maupun nonverbal. Bentuk-bentuk KBG lainnya tetap terjadi, 
seperti kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual secara langsung. Ancaman praktik berbahaya, seperti perkawinan 
paksa atau perkawinan usia anak, dapat semakin meningkat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang 
dapat terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah tertinggal dan sulit dijangkau.
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Perempuan pekerja migran Indonesia juga terdampak sangat berat dalam situasi pandemi ini.  Ketika banyak 
negara penempatan mereka menerapkan kebijakan lockdown, banyak perempuan pekerja migran yang 
menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian, dideportasi, meningkatnya beban kerja, dan dieksploitasi, 
diiringi dengan pengabaian hak atas kesehatan dan keselamatan. Mereka bekerja di sektor-sektor penting, 
misalnya sebagai pekerja kesehatan, perawat lansia dan anak, pekerja rumah tangga, petugas kebersihan, dll.  
Namun, mereka mendapat gaji yang rendah dan rentan kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Selain 
itu, mereka memiliki risiko tinggi terpapar coronavirus. Dalam situasi normal, perempuan pekerja migran juga 
sering mengalami stigma, diskriminasi, dan ketidaksetaraan gender, serta rentan terhadap bentuk kekerasan, 
eksploitasi dan perdagangan orang. Dalam situasi pandemi, persoalan ini berpotensi semakin sering terjadi 
dan memperburuk kondisi kerentanan mereka, serta dapat menghambat upaya pencegahan penyebaran 
pandemi.18 

Berbagai kelompok perempuan dan laki-laki, terutama mereka yang paling tersisih, seperti kelompok masyarakat 
yang hidup dalam kemiskinan, penyintas KBG, tunawisma, pengungsi, pengungsi internasional, pekerja migran, 
pencari suaka, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok orang dengan identitas seksual minoritas, 
dan lainnya,  akan menghadapi risiko semakin tertinggal dalam mengakses layanan dan penanganan pandemi, 
termasuk layanan pengobatan, perawatan,  serta perlindungan sosial. 

Perempuan penyandang disabilitas psikososial, termasuk yang berada di panti, merupakan kelompok 
perempuan yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Pandemi membuat kondisi mereka semakin 
buruk, terutama karena sistem kesehatan di sebagian besar panti tempat mereka berada masih belum 
memadai. Mereka rentan mengalami kekerasan dan mendapat perlakuan yang salah karena berbagai faktor, 
di antaranya keterbatasan sarana, pemahaman masyarakat, bahkan termasuk penyedia layanan, yang keliru 
mengenai disabilitas psikososial yang menganggap mereka tidak memiliki hak, serta keterbatasan obat-obatan 
antipsikotik. Obat-obatan antipsikotik yang paten harganya sangat mahal sehingga hanya beberapa orang saja 
yang mendapatkan akses dan manfaatnya. Sementara yang tidak memiliki dana hanya dapat mengonsumsi 
obat-obatan antipsikotik yang memiliki efek samping yang parah. Dalam situasi pandemi, distribusi obat-
obatan semakin terhambat, pendanaan panti menjadi terbatas sehingga belum tentu dapat memenuhi 

18  UN Women, Guidance Note: Addressing the Impacts of the Covid-19 Pandemic on Women Migrant Workers, https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-
migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227, diakses pada 26 September 2020
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kebutuhan terhadap APD, tidak ada jaminan mengenai standar pencegahan pandemi karena sering kali panti-
panti tersebut dihuni melebihi kapasitasnya yang jauh dari standar kelayakan kesehatan.19  

Dapat disimpulkan bahwa pandemi telah menimbulkan atau meningkatkan kerentanan pada kelompok 
masyarakat tertentu, di antaranya:

1.  Perempuan

2.  Ibu hamil dan sedang menyusui

3.  Lansia

4.  Anak (termasuk bayi dan balita) dan remaja

5.  Penyandang disabilitas, termasuk orang dengan gangguan kesehatan mental

6.  Pekerja migran

7.  Pengungsi, termasuk pengungsi internasional

8.  Kelompok minoritas (suku, agama, orientasi seksual, dll.)

9.  Kelompok yang berada di institusi (LAPAS, panti asuhan, panti binaan, dll.)

10.   Kelompok marjinal kota

11.   Orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan kondisi medis lainnya

12.  Kelompok yang bekerja di sektor informal yang sehari-hari sangat bergantung pada pasar 

13.  Kelompok dengan kondisi kemiskinan yang ekstrem

14.   Penyintas KBG

15.   Orang muda

19  The Forgotten People. Alternative Report to UN CRPD Committee on the Situation of People with Psychosocial Disability in Indonesia. 2020
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Ketidaksetaraan gender, usia, dan disabilitas, serta letak wilayah geografis membuat perempuan, anak 
perempuan, dan populasi rentan lebih berisiko mengalami KBG dan praktik berbahaya, serta lebih 
membutuhkan layanan pencegahan, mitigasi risiko dan penanganan. Sementara pada saat yang sama, layanan 
yang mereka butuhkan berkurang seiring dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya karena dialihkan 
untuk menanggapi krisis akibat pandemi secara keseluruhan. Pandemi memperburuk ketidaksetaraan gender 
dalam berbagai bentuk yang sudah ada, seperti steoreotipe dan stigma, subordinasi, marjinalisasi, beban 
ganda, dan kekerasan berbasis gender. Berbagai bentuk ketidakadilan tersebut muncul di berbagai bidang, 
seperti ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan layanan penanganan kekerasan berbasis gender. 
Perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan dan anak perempuan harus diprioritaskan.
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Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak pandemi pada perempuan dan anak perempuan, 
berikut ini adalah panduan esensial yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang menjadi sasaran pengguna 
panduan ini. Panduan esensial ini disusun berdasarkan standar/kriteria minimum dari Pedoman Perlindungan 
Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana edisi kedua tahun 2020 yang 
diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Panduan esensial ini 
dapat digunakan dalam mengimplementasikan program dan layanan untuk memastikan agar perempuan, terutama 
perempuan dari kelompok rentan, tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, dan penyintas KBG 
tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan selama situasi pandemi.  

Panduan ini dapat menjadi acuan yang komprehensif dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan 
berbasis gender dalam situasi pandemi, dan perlindungan dari diskriminasi. Sementara untuk penerapan secara 
khusus dan lebih detail dapat mengacu secara beriringan dengan protokol-protokol untuk kelompok spesifik yang 
sudah ada, seperti:

1. Protokol Pelaksanaan Layanan HIV/AIDS Selama Pandemi COVID-19 

2. Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Perdagangan Orang Perempuan Pekerja 
Migran Indonesia di Masa Pandemi COVID-19

3. Panduan Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Situasi Pandemi COVID-19

4. Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif Gender pada Masa COVID-19 

5. Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19

6. Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19

7. Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Situasi Pandemi COVID-19

8. Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi 
COVID-19

9. Protokol Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID-19

Standar Minimum untuk Pencegahan dan Penanganan KBG dalam Situasi Darurat Kemanusiaan adalah standar 
komprehensif yang terdiri dari 18 standar yang dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: (i) Standar Dasar, (ii) Standar 
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Mitigasi, Pencegahan, dan Respon; serta (iii) Standar Koordinasi dan Operasional. Berikut ini adalah standar minimum 
yang sudah disesuaikan untuk konteks situasi krisis akibat pandemi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 
berikut:

 

 

 

Standar Dasar

• Partisipasi
• Sistem Nasional
• Norma Sosial dan Gender
• Pengumpulan, Penggunaan, dan 

Pengelolaan Data

Standar Mitigasi, 
Pencegahan, dan Penanganan

• Layanan Kesehatan
•  Layanan Kesehatan Mental dan 

Dukungan Psikososial
•  Keamanan dan Keselamatan
• Bantuan Hukum dan Penegakan 

Keadilan
•  Perangkat NonFood/Dignity Kits
•  Sistem Rujukan
•  Pemberdayaan Sosial dan 

Ekonomi
•  Pengarusutamaan/lintas sektor

Standar Koordinasi 
dan Operasional

• Kesiapsiagaan dan Kajian
• Advokasi dan Komunikasi
• Koordinasi
• Pemantauan dan Evaluasi
• Sumber Daya Manusia
• Mobilisasi Sumber Daya

Standar Mitigasi, 
Pencegahan dan 

Penanganan

Standar Koordinasi 
dan Operasional

Standar 
Dasar

Pencegahan dan 
Penanganan KBG 

Selama Situasi 
Pandemi
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A STANDAR DASAR

1.  Partisipasi

Memastikan bahwa setiap anggota komunitas yang terdampak pandemi, termasuk perempuan 
dan anak perempuan, terlibat secara aktif dalam pencegahan penularan COVID-19, penghapusan 
KBG, dan mempromosikan akses terhadap layanan kepada penyintas KBG dalam situasi pandemi.

Panduan:

 

 Memastikan adanya data yang terpilah tentang komunitas yang terdampak 
pandemi, yang digolongkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta variabel-
variabel lain sesuai dengan konteks (etnis, status disabilitas, wilayah geografis, 
dan sebagainya), siapa yang telah berpartisipasi di dalam asesmen, merancang, 
mengimplementasikan, dan memantau program.

 Memastikan adanya partisipasi kelompok marjinal dalam proses keterlibatan yang 
bebas dari stigma.

 Memastikan partisipasi bermakna dari perempuan dan laki-laki, baik dewasa, 
remaja dan anak-anak, yang dipilih dengan adil dan representatif untuk 
merepresentasikan komunitas tersebut dalam pengambilan keputusan.

 Menggunakan mekanisme yang telah ada di komunitas untuk mencegah penularan 
COVID-19, yang juga dapat digunakan untuk menccegah KBG, misalnya “menjaga 
tetangga” atau ruang ramah perempuan dan anak yang sudah terbangun.

 Memastikan bahwa keterlibatan komunitas harus menghormati hak-hak 
perempuan dan anak, dan prinsip “do no harm” (tidak membahayakan atau 
memperburuk kondisi) harus selalu ditegakkan.

 Keterlibatan komunitas dalam bentuk apa pun harus memenuhi komposisi 50% 
keterwakilan perempuan, atau paling tidak keterwakilan perempuan memiliki 
komposisi yang adil dan seimbang.

 Melakukan asesmen keamanan bagi anak-anak dan perempuan yang melaporkan 
kasus kekerasan untuk memastikan bahwa anak-anak dan perempuan terhindar 
dari ancaman dan risiko lainnya.
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2.  Sistem Nasional

Memastikan agar tindakan pencegahan, mitigasi, dan penanganan KBG dalam situasi pandemi 
semakin memperkuat sistem nasional dan membangun kapasitas lokal.

Panduan:

   Membuat rencana kontijensi nasional dan/atau daerah untuk pandemi dengan 
memasukkan tindakan perlindungan terhadap perempuan dan laki-laki (dewasa 
dan anak-anak) dari risiko mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender 
dalam situasi pandemi.

  Memastikan adanya protokol nasional untuk layanan terhadap korban KBG dalam 
situasi pandemi, yang disusun sesuai dengan standar internasional. 

  Memastikan adanya koordinasi dalam kelompok kerja KBG yang dipimpin oleh 
aktor nasional dan/atau daerah, serta diseminasi dan adaptasi protokol oleh 
daerah.

   Memastikan adanya pelatihan, baik secara tatap muka maupun nontatap muka 
yang dilakukan bersama mitra-mitra nasional dan/atau daerah tentang standar 
internasional dan nasional untuk layanan terhadap korban KBG dalam situasi 
pandemi.

 Memastikan adanya pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, 
dalam penanggulangan pandemi dengan menggali dan memanfaatkan potensi 
yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta dalam 
penanggulangan krisis kesehatan di masa pandemi. 
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 Melibatkan para pengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang dapat 
meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak selama masa 
pandemi.

  Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko, dan tantangan dalam kerja sama untuk 
mencegah dan menangani KBG selama masa pandemi.

 Memastikan adanya pendampingan dan pemantauan terhadap stimulus fiskal yang 
mendukung kebijakan ekonomi makro dan memperkuat kerja sama multilateral.

 

3.  Norma-Norma Sosial dan Gender

Kesiapsiagaan dalam masa darurat, pencegahan, dan program-program yang merespon pandemi 
harus mempromosikan norma-norma sosial dan gender yang positif dan tidak menstigmatisasi 
untuk mencegah diskriminasi dan KBG.

Panduan:

  Membuat dan menyebarkan pesan-pesan KIE yang bertujuan untuk mencegah 
penularan COVID-19 yang dapat menjangkau berbagai kelompok laki-laki dan 
perempuan dengan mempertimbangkan usia dan disabilitas.

   Membuat dan menyebarkan pesan-pesan KIE yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya KBG, yang dapat menjangkau berbagai kelompok laki-laki dan 
perempuan dengan mempertimbangkan usia dan disabilitas.

  Membuat dan menyebarkan pesan-pesan KIE yang mendorong adanya perubahan 
pengetahuan, sikap, dan perilaku yang semakin setara gender, misalnya: jumlah 
laki-laki yang ikut serta dalam tindakan pencegahan KBG, jumlah laki-laki yang 
berbagi peran dengan pasangannya selama bekerja dari rumah (misalnya dalam 
pengasuhan dan pekerjaan domestik), jumlah orang tua yang tidak memperlakukan 
anak laki-laki dan perempuan secara diskriminatif atau melakukan kekerasan 
berbasis gender pada anak.
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     Membuat dan mendorong laki-laki dan perempuan (dewasa, remaja dan anak-
anak) untuk terlibat secara bermakna dalam program/kegiatan penanganan 
dampak pandemi yang peka gender.

    Membuat dan menyebarkan pesan-pesan KIE yang bertujuan agar penyintas 
mendapatkan layanan KBG yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam situasi 
pandemi.

 

4.  Pengumpulan dan Penggunaan Data

Tersedianya data yang berkualitas, terpilah, dan peka gender dari lapangan terkait masalah 
diskriminasi dan KBG, serta ketersediaan dan aksesibilitas layanan untuk menginformasikan 
program, aturan, dan advokasi dalam situasi pandemi.

Panduan:

  Memastikan pengumpulan, pengelolaan dan diseminasi data kuantitatif tentang 
kasus diskriminasi dan KBG selama pandemi yang sejalan dengan prinsip-prinsip 
panduan KBG.

    Memastikan adanya sistem yang dibangun atau diperkuat untuk mengelola data 
tentang kasus-kasus KBG yang aman, terjamin kerahasiaannya, dan sesuai dengan 
kode etik selama masa pandemi.

     Melakukan pelatihan (nontatap muka atau sesuai standar pencegahan penyebaran 
COVID-19) untuk staf dan mitra tentang pengumpulan data yang aman dan sesuai 
dengan kode etik dan sistem yang dibangun selama pandemi.

     Melakukan kajian, pemantauan, dan mekanisme pengumpulan data yang lain, 
termasuk data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dll.

   Melakukan kompilasi laporan tentang kasus KBG selama masa pandemi per bulan 
(data anonim) untuk dianalisis dan didiseminasikan kepada pihak-pihak terkait.
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 B STANDAR INTERVENSI (MITIGASI, PENCEGAHAN 
 DAN PENANGANAN)

1.  Layanan Kesehatan

Selama masa pandemi, penyintas KBG, termasuk perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak 
laki-laki  tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan menyelamatkan 
nyawa dengan tetap menjalankan tata laksana klinis kasus kekerasan seksual.

Panduan:

  Memastikan agar layanan kesehatan tetap ada dan ada jaminan perlindungan 
kesehatan.

  Memastikan agar layanan kesehatan bagi penyintas KBG sesuai dengan standar 
pencegahan penyebaran COVID-19.

  Memastikan tersedianya sarana kesehatan yang terpisah sesuai dengan standar 
COVID-19 untuk memeriksa penyintas KBG dengan tenaga kesehatan terlatih, 
perangkat perawatan KBG, khususnya untuk kasus perkosaan dan kekerasan 
seksual lainnya, dan tata laksana klinis untuk mengelola kesehatan mental akibat 
KBG.

  Memastikan adanya tenaga kesehatan yang terlatih untuk mendeteksi adanya 
kekerasan dan mampu menangani KBG, serta adanya manajemen kasus KBG, 
khususnya perkosaan dan KDRT, selama masa pandemi.

  Memastikan adanya fasilitas kesehatan yang merawat penyintas KBG, khususnya 
dalam kasus perkosaan, yang terpisah dengan layanan perawatan pasien 
terkonfirmasi COVID-19.

  Memastikan adanya fasilitas kesehatan yang terpisah untuk merawat penyintas 
KBG yang terkonfirmasi COVID-19 serta terjaga keamanan dan kerahasiaannya.

  Memastikan adanya tenaga kesehatan yang terintegrasi dalam SOP KBG selama 
pandemi dan masuk dalam sistem rujukan.



49Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

  Memastikan agar penyintas KBG, terutama kasus perkosaan, mendapatkan layanan 
tata laksana klinis kekerasan seksual sesegera mungkin, yaitu kurang dari 72 jam 
hingga 120 jam sudah kejadian.

  Memastikan agar penyintas KBG mendapatkan layanan lanjutan untuk merawat 
luka, kesehatan mental dan kesehatan reproduksinya, yang sesuai dengan waktu 
kedatangan penanganan awal (kurang atau lebih dari 72 jam).

  Adanya data tentang jumlah atau persentase kasus KBG yang dilaporkan dan 
dirujuk, serta mendapatkan layanan kesehatan dalam kurun waktu yang cepat. 
Data terpilah menurut usia, jenis kelamin, dan disabilitas.

  Adanya data tentang jumlah atau persentase kasus perkosaan yang menerima 
layanan pascakejadian dalam kurun waktu yang cepat (kurang dari 72 jam hingga 
120 jam sesudah kejadian). Data terpilah menurut usia dan jenis kelamin.

  Adanya protokol nasional yang sejalan dengan standar internasional untuk 
menangani penyintas KBG dan sesuai dengan standar pencegahan penyebaran 
COVID-19.

  Penanganan penyintas KBG anak-anak harus sesuai dengan protokol penanganan 
kekerasan pada anak-anak dan protokol pengasuhan selama pandemi.

  Penanganan penyintas KBG lansia dan penyandang disabilitas harus sesuai dengan 
protokol penanganan kekerasan pada lansia dan penyandang disabilitas selama 
pandemi.

  Adanya persediaan perangkat perawatan KBG.
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2.  Layanan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial

Perempuan dan penyintas KBG dapat mengakses layanan psikososial dan kesehatan mental yang 
berkualitas, yang berfokus pada penyembuhan, pemberdayaan dan pemulihan selama masa 
pandemi dan setelahnya.

Panduan:

  Tersedianya data tentang jumlah dan persentase penyintas KBG yang mengakses 
layanan psikososial, baik online maupun offline.

  Memastikan adanya program kesehatan fisik dan mental yang sesuai dengan 
konteks untuk masyarakat yang terdampak pandemi, yang disusun dan dijalankan 
dalam kurun waktu 24 jam selama dan sesudah pandemi.

  Ruang ramah perempuan dan anak (RRPA) tersedia, terutama di wilayah 
pascabencana, dengan menerapkan standar pencegahan dan penanganan 
pandemi.

  Perempuan dan laki-laki yang terdampak dan terpapar pandemi, baik dewasa dan 
anak-anak, dapat memahami bagaimana mengakses layanan psikososial online, 
dan jumlahnya tercatat dalam data yang terpilah menurut usia, jenis kelamin, dan 
disabilitas.

  Memastikan adanya kegiatan psikososial yang dapat melibatkan perempuan dan 
laki-laki (dewasa dan anak-anak) (baik berbasis komunitas, maupun offline dan 
online, seperti webinar, dll.).

  Memastikan adanya petugas/pemberi layanan yang dilatih untuk memberikan 
dukungan psikososial awal kepada masyarakat yang terdampak pandemi secara 
online dan offline dalam situasi pandemi, termasuk merujuk kasus KBG.

  Memastikan adanya petugas/pemberi layanan yang dilatih dalam hal penanganan 
psikososial untuk penyintas KBG secara online dan offline selama dan sesudah 
pandemi.

  Adanya kajian bersama terkait kesehatan mental dan KBG, serta intervensi yang 
dilakukan selama dan setelah pandemi.
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  Adanya pihak-pihak penyedia layanan yang terintegrasi dalam standar prosedur 
operasi dan sistem rujukan penanganan KBG selama pandemi.

  Memastikan adanya layanan untuk memenuhi kebutuhan terhadap dukungan 
psikososial akibat tekanan psikologis dan sosial karena pandemi.

3.  Keamanan dan Perlindungan

Tindakan keamanan dan perlindungan tetap dilakukan selama pandemi untuk mencegah 
dan memitigasi KBG. Perlindungan terhadap para penyintas dilakukan sesuai dengan standar 
pencegahan COVID-19.

Panduan:

     Mengembangkan strategi berbasis komunitas untuk memantau risiko KBG di 
komunitas, yang sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan COVID-19.

     Melakukan kajian keamanan dan risiko (safety audit) wilayah secara rutin selama 
pandemi, terutama area yang dapat diakses dan menggambarkan situasi terkini.

   Memastikan adanya petugas keamanan yang berjenis kelamin perempuan di 
komunitas.

   Anggota komunitas terlibat dalam pemantauan risiko keamanan dan identifikasi 
risiko di tiap lokasi.

    Adanya petugas keamanan yang dilatih untuk mencegah dan menangani KBG 
selama pandemi dengan data terpilah berdasarkan fungsi/peran dan jenis kelamin.

    Para pihak di sektor keamanan terlibat dalam SOP dan mekanisme rujukan KBG 
selama pandemi.

     Pertemuan koordinasi rutin dilakukan, baik secara offline maupun online, dengan 
sektor-sektor lain untuk memberikan rekomendasi dan ditindaklanjuti bersama 
melalui kerja sama dengan subklaster KBG.
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4.  Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum

Sektor penegakan dan bantuan hukum melindungi hak-hak para penyintas KBG dan mendukung 
akses mereka terhadap penegakan hukum yang sesuai dengan standar pencegahan dan 
penanganan COVID-19.

Panduan:

  Tetap tersedianya layanan hukum gratis dan mudah diakses, misalnya bahasanya 
mudah dipahami, terjangkau, prosedur jelas, dll. Bagi penyintas KBG selama 
pandemi sesuai dengan standar kesehatan pencegahan dan penanganan 
COVID-19.

  Pendampingan hukum yang diberikan sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan 
pendampingan psikologis.

  Memastikan agar perempuan mengetahui lembaga bantuan hukum setempat 
yang tetap memberikan bantuan hukum kepada penyintas KBG selama masa 
pandemi.

  Adanya staf layanan hukum yang terlatih dan terintegrasi dalam sistem rujukan 
KBG selama masa pandemi.

  Individu (laki-laki dan perempuan) paham dan sadar akan hak-haknya secara 
hukum terkait KBG, dan memahami cara mengakses layanan bantuan hukum 
selama masa pandemi.

  Penyintas KBG dapat mengakses layanan bantuan hukum dan merasa puas 
terhadap proses hukum yang berlangsung, baik secara online maupun offline.

  Adanya aktor-aktor penegakan hukum dan pengadilan yang terintegrasi dalam 
SOP KBG dan mekanisme rujukan selama masa pandemi.

  Adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran para pihak dalam sistem hukum 
terkait penanganan hukum untuk kasus KBG yang berpusat pada penyintas, dan 
peka terhadap kebutuhan penyintas dengan layanan yang disesuaikan dengan 
standar kesehatan serta pencegahan dan penanganan COVID-19.
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5.  Paket Nonpangan (Kit Individu/Dignity Kits)

Kit Individu dikenal sebagai dignity kits/hygiene kits yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian 
didistribusikan kepada populasi yang terdampak pandemi untuk mengurangi kerentanan dalam 
hal kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, serta dapat menghubungkan perempuan 
(dewasa, remaja, dan anak-anak) dengan informasi dan layanan yang dibutuhkan.

Panduan:

  Memastikan kebutuhan terhadap kesehatan reproduksi perempuan tidak 
terhambat karena adanya pembatasan suplai akibat pembatasan interaksi sosial 
selama masa pandemi.

  Dignity kits tersalurkan pada kelompok-kelompok perempuan marjinal, baik 
lansia maupun penyandang disabilitas, tempat penampungan pekerja migran 
perempuan (dewasa dan remaja), termasuk yang berada di panti rehabilitasi atau 
perawatan, LAPAS, panti asuhan, panti jompo, tempat pengungsian, dan rumah 
sakit.

  Adanya data yang tercatat tentang jumlah perempuan (dewasa, remaja dan anak-
anak) yang menerima paket, menggunakan isi paket, dan merasa puas. Data 
terpilah berdasarkan umur dan disabilitas.

  Melibatkan kelompok perempuan (dewasa, remaja, dan anak-anak) dalam 
konsultasi untuk membuat paket, dan masukan dari konsultasi digunakan untuk 
menentukan isi paket.

  Semua perempuan (dewasa dan remaja) yang masuk dalam usia reproduksi, 
termasuk ibu pascamelahirkan (nifas) ataupun keguguran, mendapatkan isi paket 
secara kontinu untuk masa menstruasi dan cocok/sesuai dengan kebiasaan dan 
konteks setempat, serta paket APD (alat pelindung diri) yang diperlukan.
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 6.  Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Perempuan (dewasa dan remaja) memiliki akses ekonomi untuk mengurangi risiko KBG, terutama 
perempuan yang menjadi rentan akibat pandemi, seperti perempuan yang kehilangan pekerjaan, 
dan para penyintas KBG dapat mengakses bantuan sosial ekonomi sebagai bagian dari respon 
multisektoral.

 Panduan:

 

  Program pemberdayaan ekonomi dan jaring pengaman sosial ekonomi selama 
masa pandemi terintegrasi dengan prosedur standar operasi KBG dan masuk 
dalam mekanisme rujukan.

  Adanya kriteria yang sejalan dengan program pengaman sosial pemerintah untuk 
kelompok rentan dan penyintas KBG.

  Perempuan yang berisiko tinggi mengalami KBG dan penyintas KBG memiliki akses 
terhadap program pemberdayaan ekonomi.

  Inklusi pengurangan risiko mengalami KBG ke dalam strategi program 
pemberdayaan ekonomi dan proposal pendanaan.

  Perempuan dari kelompok rentan (dewasa dan remaja) memiliki akses dan kontrol 
terhadap sumber daya penghidupan selama pandemi.

  Program bantuan penghidupan tidak memberikan beban tambahan kepada 
perempuan (dewasa dan anak-anak), serta bebas eksploitasi.

  Ada pendataan tentang jumlah dan persentase perempuan yang mendapatkan 
bantuan ekonomi berdasarkan usia dan disabilitas, serta informasi lainnya.

  Pemberian bantuan ekonomi termasuk akses dan literasi terhadap jaringan 
internet dan peralatan yang dibutuhkan.

  Mendorong kohesi sosial dan investasi komunitas yang dapat meningkatkan 
ketangguhan komunitas dalam menghadapi pandemi.

  Memastikan adanya perlindungan terhadap pekerjaan dan dukungan bagi usaha 
kecil dan menengah.
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7.  Sistem Rujukan

Sistem rujukan layanan dibangun dan diperbarui untuk menghubungkan para perempuan, 
termasuk anak perempuan, dan kelompok berisiko lainnya dengan layanan multisektoral di bidang 
pencegahan dan penanganan KBG selama pandemi.

Panduan:

  Layanan yang tersedia teridentifikasi dan informasi mengenai layanan secara rutin 
diperbarui karena pada masa pandemi layanan yang biasanya beroperasi mungkin 
akan mengurangi aktivitas layanannya.

  Alur layanan yang menghubungkan layanan KBG online yang tersedia terintegrasi 
dengan layanan dukungan psikososial, bantuan sosial, dan penanganan COVID-19.

  Memastikan adanya sistem rujukan yang dijalankan dan berfungsi.

  Adanya SOP KBG di tingkat nasional dan subnasional, dan dijalankan sesuai dengan 
situasi pandemi.

  Adanya pendataan yang aman dan rahasia tentang persentase penyintas KBG 
 yang dirujuk untuk mendapatkan layanan komprehensif dalam periode waktu 

tertentu.                                       

  Adanya anggota tim tanggap darurat (first responder) yang terlatih atau 
mendapatkan orientasi tentang sistem rujukan.

  Format standar untuk laporan kasus dan rujukan dikembangkan dan digunakan 
oleh para penyedia layanan.

  Kapasitas aktor-aktor KBG dipetakan dan dikaji untuk memperkuat sistem 
 rujukan.

  Memastikan ketersediaan setidaknya satu layanan di bidang kesehatan, 
 psikososial, keamanan dan perlindungan, dan hukum di  wilayah geografis 

tersebut, yang sesuai dengan standar pencegahan COVID-19.

  Layanan diberikan secara konsisten dengan menggunakan panduan KBG dan 
protokol layanan KBG yang sesuai dengan kelompok penyintas tertentu, seperti 
anak-anak, pekerja migran, pengungsi, dan TPPO (tindak pidana perdagangan 
orang) yang sudah tersedia.
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  Memastikan para penyedia layanan KBG memahami bagaimana dan kepada siapa 
para penyintas dirujuk bila memerlukan layanan tambahan.

  Alur penanganan KBG serta narahubung selama pandemi diperbarui dan 
didiseminasikan agar dapat diterima dan dipahami oleh seluruh anggota 
komunitas.

 

8.  Pengarusutamaan/Lintas Sektor

Mitigasi risiko KBG dan dukungan bagi para penyintas diintegrasikan melalui sektor bantuan 
kemanusiaan dalam setiap tahapan siklus program, dan melalui seluruh respon penanganan dan 
pencegahan COVID-19.

Panduan:

  Melakukan kajian, pemantauan, dan mekanisme pengumpulan data lainnya 
yang memasukkan pertanyaan terkait KBG, serta memilah data berdasarkan jenis 
kelamin, disabilitas, dan umur.

  Memastikan klaster/sektor lain memiliki rencana aksi pencegahan dan penanganan 
KBG selama dan sesudah pandemi.

  Adanya proposal pendanaan dari klaster/sektor yang memasukkan program untuk 
mencegah, mengurangi risiko dan/atau menangani KBG selama dan sesudah 
pandemi.

  Adanya indikator lain yang spesifik sesuai dengan klaster/sektor. Misalnya 
untuk klaster hunian, ada persentase hunian yang memasukkan tindakan untuk 
mencegah atau mengurangi risiko keamanan, khususnya risiko KBG, selama dan 
sesudah pandemi.
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C STANDAR KOORDINASI DAN OPERASIONAL

1.  Kesiapsiagaan dan Kajian

Potensi risiko mengalami KBG dan kelompok-kelompok rentan diidentifikasi melalui kajian gender 
yang berkualitas dan usaha pengurangan risiko yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah 
pandemi terjadi.

Panduan:

  Memastikan adanya rencana kesiapsiagaan nasional yang memasukkan 
pencegahan dan penanganan KBG, yang rutin diperbarui sesuai perkembangan 
terkini selama dan sesudah pandemi.

  Pedoman dan SOP pencegahan dan penanganan KBG selama dan sesudah 
pandemi berfungsi dan dijalankan, serta diadaptasi sesuai dengan konteks dan 
fase bencana/situasi krisis.

  Adanya asesmen dan kajian yang aman yang memasukkan pertanyaan/aspek 
terkait KBG, yang telah dilakukan dan digunakan sebagai referensi dalam 
perencanaan strategis untuk kesiapsiagaan.

  Memastikan adanya perempuan dalam jumlah yang signifikan yang berpartisipasi 
dalam asesmen dan kajian (sebagai bagian dari tim kajian dan sebagai pihak 
yang dikaji) yang aman (dari penularan COVID-19 dan risiko kekerasan maupun 
ancaman), peka gender, dan partisipatif.

  Adanya sistem kesiapsiagaan di tingkat komunitas dan dijalankan/berfungsi.

  Asesmen dan kajian dilakukan secara periodik sesuai dengan fase pandemi, 
 dengan menggunakan metode yang ramah perempuan dan anak, yang 

memperhatikan keselamatan dan keamanan.

  Asesmen dan kajian, terutama yang terkait masalah KBG, harus dilakukan sejalan 
dengan prinsip-prinsip dan panduan etika yang berlaku secara global untuk 
menjamin kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan responden.
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2.  Koordinasi

Koordinasi harus menghasilkan tindakan yang efektif untuk mengurangi dan mencegah KBG, serta 
mendorong adanya akses bagi penyintas terhadap layanan multisektoral dalam situasi pandemi.

Panduan:

  Melalui pendekatan multisektoral/klaster, melakukan asesmen, termasuk 
memantau kemajuan hasil audit keselamatan (safety audit), kajian, pengumpulan 
data, dan pemantauan terkait KBG dalam situasi pandemi.

  Mengembangkan sistem informasi untuk mengoordinasikan multisektor/klaster 
 di tingkat nasional dan subnasional, baik secara jarak jauh (online) atau tatap 
 muka (offline).

  Kelompok kerja KBG melakukan advokasi terkait KBG, membuat rencana kerja, dan 
menjalankan rencana kerja tersebut.

  Mengembangan protokol yang sesuai untuk menangani KBG dalam situasi 
pandemi.

  Kelompok kerja KBG memiliki dan menjalankan prosedur standar operasional 
untuk menangani KBG selama dan sesudah pandemi.

  Mengintegrasikan pencegahan dan penanganan KBG pada sektor atau klaster 
lainnya selama dan sesudah pandemi.

  Mengembangkan dan memperkuat kapasitas mitra-mitra mengenai isu-isu KBG, 
terutama dalam masa pandemi.

  Adanya sistem diseminasi informasi yang aman dan menjaga kerahasiaan 
 penyintas KBG dan keluarganya, termasuk memilih platform komunikasi yang 

aman untuk menjamin perlindungan dan kerahasiaan penyintas.

  Tindakan pencegahan dan penanganan KBG dalam situasi pandemi harus 
memperhitungkan keterlibatan dan strategi lembaga kemanusiaan lainnya, 
organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah setempat.

  Komitmen yang dibuat pada pertemuan koordinasi ditindaklanjuti dan dilaporkan 
tepat waktu.
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  Memastikan adanya sistem koordinasi yang dapat menjangkau wilayah geografis 
terpencil dan terluar sekalipun.

  Kemajuan implementasi program dan tantangannya disampaikan secara berkala 
kepada kelompok koordinasi.

  Bekerja sama dengan media yang mengedepankan kode etik dan perlindungan 
bagi korban/penyintas.

  Bersama-sama mengembangkan materi KIE (komunikasi, edukasi, dan informasi) 
yang dapat dijangkau, baik secara online maupun offline, oleh kelompok marjinal 
dan penyandang disabilitas, serta memperhatikan bahasa dan usia.

 

3.  Advokasi dan Komunikasi

Terkoordinasinya advokasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan pendanaan,  mendorong 
perubahan kebijakan dan praktik-praktik yang mengurangi risiko terjadinya KBG dalam situasi 
pandemi, meningkatkan resiliensi perempuan (dewasa dan anak-anak), serta mendorong 
terbangunnya lingkungan yang memberikan perlindungan bagi semua.

Panduan:

  Membuat dan menjalankan strategi advokasi melalui kolaborasi lintas sektor/
klaster untuk proses advokasi yang mendorong perubahan kebijakan.

  Advokasi harus berkontribusi pada meningkatnya pendanaan dan sistem/
kebijakan perlindungan bagi perempuan (dewasa dan anak-anak) dari KBG selama 
dan sesudah pandemi, termasuk di wilayah-wilayah terpencil dan terluar.

  Memastikan agar masyarakat dan kelompok sasaran terjangkau oleh pesan-pesan 
penyadaran dan informasi tentang ketersediaan layanan dan akses KBG selama 
masa pandemi dalam bahasa setempat.



Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi60

  Memastikan adanya petugas kesehatan yang dilatih tentang KBG dalam situasi 
pandemi.

  Memastikan adanya artikel tentang KBG yang sesuai dengan panduan etis.

  Memastikan adanya warga terdampak/kelompok berisiko/penyintas KBG yang 
dilatih untuk mengembangkan materi KIE (kampanye, informasi, edukasi) mereka 
sendiri.

  Adanya warga terdampak/kelompok berisiko/penyintas KBG yang melakukan 
pendidikan sebaya (peer to peer education).

4.  Pemantauan dan Evaluasi

Informasi yang objektif dikumpulkan secara etis dan aman, serta digunakan untuk meningkatkan 
kualitas dan akuntabilitas program-program KBG selama dan sesudah pandemi.

Panduan:

  Memastikan adanya kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi program 
pencegahan dan penanganan KBG yang dijalankan dengan indikator yang peka 
gender dan memenuhi kriteria SMART untuk memandu program dan mendukung 
akuntabilitas.

  Memastikan adanya pertanyaan evaluatif kunci dan temuan yang menunjukkan: 
(1) manfaat/dampak positif program, (2) partisipasi, akses, kepemimpinan orang/
kelompok berisiko di dalam program, (3) dampak/konsekuensi negatif program, 
(4) kesetaraan (apakah ada kelompok berisiko lain yang belum terjangkau, siapa 
mereka), (5) keberdayaan (apakah perempuan dewasa dan anak-anak menjadi 
lebih berdaya dan sejauh mana, apa lagi yang dapat dilakukan agar mereka lebih 
berdaya).

  Tersedianya informasi terkini mengenai kondisi keamanan warga terdampak, 
penyintas KBG, dan keluarganya selama pandemi.
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  Hasil pemantauan/temuan dijadikan dasar pengambilan keputusan program.

  Memastikan agar penyintas atau pengguna layanan dapat memberikan umpan 
balik, dan keluhan ditanggapi serta ditindaklanjuti.

  Aspek-aspek yang perlu dipantau termasuk, namun tidak terbatas pada: 

a. Prinsip-prinsip dalam panduan KBG diterapkan selama pandemi.

b. Pelatihan dan penguatan kapasitas yang diperlukan untuk mencegah 
dan menangani penyintas KBG selama pandemi.

c. Adanya pelibatan komunitas dalam pencegahan dan penanganan 
KBG selama pandemi.

d. Layanan kesehatan untuk menangani KBG sesuai dengan standar 
pencegahan COVID-19 yang berpusat pada penyintas.

e. Layanan psikososial untuk penanganan KBG yang terintegrasi 
dengan layanan pencegahan COVID-19.

f. Keamanan dan perlindungan beserta rumah aman.

g. Koordinasi, rujukan, pemantauan, dan evaluasi.

5.  Sumber Daya Manusia

Staf dan relawan yang berkualitas, kompeten, dan memiliki keahlian direkrut dan ditugaskan 
untuk merancang, mengoordinasikan, dan/atau mengimplementasikan program pencegahan 
dan penanganan KBG dalam situasi pandemi dan sesudahnya.

Panduan:

   Memastikan adanya tim staf dan/atau relawan yang siap ditugaskan untuk 
mencegah, mengurangi risiko terjadinya KBG, dan menangani KBG dalam situasi 
pandemi, yang dapat tergabung dalam Satgas COVID-19.
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     Manajemen staf dan relawan yang dijalankan sesuai dengan kode etik berdasarkan 
prinsip-prinsip kemanusiaan dan KBG, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan 
penyalahgunaan seksual (PEPS).

    Memastikan adanya mekanisme berbagi informasi dan proses belajar bersama 
secara internal dan dijalankan oleh lembaga.

    Kebijakan internal (standar prosedur operasional, rencana kontijensi, mekanisme 
pengaduan dan keluhan, protokol keamanan dan  evakuasi, dukungan kesehatan 
mental, termasuk protokol pencegahan COVID-19), dijalankan untuk menjamin 
kejelasan staf dalam melakukan tugas, memberi keamanan dan perlindungan 
kepada staf, termasuk dari penularan COVID-19.

   Adanya staf dan/atau relawan yang dilatih untuk mengelola program KBG dalam 
situasi pandemi.

    Memastikan adanya sejumlah staf yang memiliki kompetensi untuk 
mengoordinasikan program KBG, mengelola sistem manajemen informasi dan 
data KBG, menjalankan program, melakukan koordinasi dan advokasi, serta 
relawan terlatih (bila ada) yang siap ditugaskan dalam situasi pandemi.

    Adanya manajer/pimpinan lembaga yang memberikan dukungan kepada staf 
dan/atau relawan terkait kesehatan mental selama pandemi.

     Adanya staf dan/atau relawan (bila ada) yang memiliki kompetensi yang sesuai 
untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani KBG dengan strategi yang 
sesuai dengan situasi pandemi.
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6.  Mobilisasi Sumber Daya

Mengalokasikan sumber daya keuangan yang dikelola dalam kurun waktu tertentu untuk 
mencegah, memitigasi, dan memberikan respon terhadap penanganan KBG dalam situasi 
pandemi dan sesudahnya.

Panduan:

     Tersedianya dana khusus/siaga dengan jumlah memadai yang digunakan untuk 
menjalankan program pencegahan, memitigasi, dan menangani penyintas KBG 
yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan selama dan sesudah pandemi .

   Adanya sumber daya untuk mengisi kembali dana siaga.

     Adanya perjanjian kerja sama/kontrak dengan penyandang dana, dan dijalankan 
ketika terjadi pandemi.

   Adanya perjanjian kerja sama/kontrak dengan penyedia layanan lainnya, seperti 
penyedia perangkat APD, rapid test, dll., dan dijalankan selama pandemi.

     Jumlah proposal tentang respon pandemi yang memasukkan kegiatan pencegahan 
dan penanganan KBG.

   Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan, pengurangan risiko 
dan penanganan KBG dalam  situasi pandemi, yang dipilah berdasarkan sumber 
pendanaan.
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A PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI SECARA UMUM 
DALAM SITUASI PANDEMI

1.  Pengumpulan data dilakukan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas agar 
dapat dilakukan analisis terhadap dampak pandemi yang berbeda-beda karena permasalahan 
dan risiko yang dialami setiap kelompok masyarakat akibat pandemi juga berbeda-beda.

2.  Libatkan perwakilan berbagai kelompok masyarakat (perempuan, anak-anak, minoritas, serta 
kelompok berisiko lainnya) dalam konsultasi untuk memahami situasi yang mereka hadapi dengan 
cara yang disesuaikan untuk mencegah penularan COVID-19.

3.  Lakukan asesmen secara berkala untuk memahami hambatan dan tantangan dalam mengakses 
informasi dan layanan KBG selama pandemi dengan menggunakan kerangka analisis AAAQ 
berikut:

a.  Availability (Ketersediaan): Apakah layanan tersedia (mencukupi dari segi jumlah dan 
jenis layanan)?

b.  Accessibility (Keterjangkauan):

1.  Apakah layanan dapat dijangkau dari segi fisik dan jarak, serta aman dari 
penularan COVID-19?

2.  Apakah dapat terjangkau secara ekonomis? (gratis atau berbayar, 
sumber pendanaan tersedia dan terjamin)

3.  Apakah memerlukan persyaratan administrasi tertentu?

4.  Apakah layanan mendiskriminasi atau menghambat orang atau 
kelompok masyarakat tertentu?

5.  Apakah informasi tentang layanan tersampaikan dan dipahami oleh 
semua lapisan masyarakat, dan ada jaminan untuk kerahasiaan data 
penyintas beserta keluarganya?

c.   Acceptability (Penerimaan): Apakah layanan menghormati hak-hak asasi manusia? 
Apakah layanan peka terhadap perbedaan bahasa, budaya, sosial ekonomi, 



67Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

minoritas, disabilitas, gender, dan usia? Apakah layanan sesuai dengan standar etik 
dan profesional? dan lain-lain.

d.  Quality (Kualitas): Apakah tenaga layanan memiliki pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan? Apakah fasilitas aman dan layanan minimum tersedia? Apakah 
layanan menerapkan prinsip-prinsip layanan yang berpusat pada penyintas dan 
kepentingan terbaik anak? dan lain-lain.

4.  Pastikan seluruh gugus tugas dan relawan dari kelompok masyarakat yang terlibat dalam 
penanganan COVID-19 memahami dan mendapatkan pelatihan tentang perlindungan dari 
eksploitasi dan penyalahgunaan seksual (PEPS).

5.  Perlu melakukan adaptasi dan perubahan pada layanan KBG yang disesuaikan dengan situasi yang 
cenderung berubah dengan cepat selama pandemi. Perubahan layanan ini harus disertai dengan 
penyebaran informasi yang senantiasa diperbarui mengenai perubahan yang dilakukan tersebut.

6.  Perlu menyediakan pilihan modalitas layanan jarak jauh (remote/online), dan memastikan tenaga 
penyedia layanan mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan dan sesuai.

7.  Identifikasi pintu masuk (entry points) yang tersedia sebagai akses bagi penyintas KBG untuk 
mendapatkan layanan penanganan KBG yang dibutuhkan dengan aman dan tepat.

8.  Pastikan para relawan yang menangani pandemi telah dilatih tentang bantuan psikologis awal 
(PFA/Psychological First Aid), termasuk memiliki informasi dan nomor kontak layanan KBG yang 
tersedia di wilayahnya.

9.  Pastikan relawan yang menangani pandemi, frontliners, dan pendamping penyintas KBG sendiri 
juga mendapatkan akses pada layanan dukungan psikososial yang mereka butuhkan.

10.  Semua relawan yang merespon pandemi harus berkoordinasi dengan aktor KBG sesuai dengan 
mekanisme yang ada, dan dengan penyedia layanan KBG lainnya untuk memetakan layanan dan 
alur penanganan KBG yang tersedia selama pandemi di wilayah tersebut.

11.  Pastikan semua relawan dan pekerja kemanusiaan yang terlibat dalam penanganan pandemi 
memahami alur layanan KBG, dan terlatih dalam membantu penyintas KBG ketika penyintas 
melakukan pengaduan.
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12.  Lakukan koordinasi rutin dengan aktor KBG dan penyedia layanan KBG (UPTD PPA/ P2TP2A, FPL, 
WCC, LSM) untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan situasi layanan KBG.

13.   Pastikan semua pihak memiliki dan menyebarkan materi KIE mengenai layanan dan alur layanan 
KBG di wilayahnya selama pandemi, yang dapat dijangkau dan dipahami oleh berbagai kelompok 
masyarakat (gender, usia, disabilitas, budaya).

14.   Lakukan koordinasi rutin melalui subklaster perlindungan hak perempuan dari KBG dan 
perlindungan anak, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk mendapatkan informasi 
tentang perkembangan layanan KBG, pembelajaran, dan strategi penyelesaian masalah terkait 
dengan ketersediaan dan kualitas layanan KBG selama pandemi.

B     PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI UNTUK 
KELOMPOK PEREMPUAN DI TEMPAT PENGUNGSIAN 

 DAN WILAYAH TERPENCIL

1.  Pahami dan sadari bahwa perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat yang rentan atau 
terpinggirkan, termasuk perempuan di tempat pengungsian dan wilayah terpencil, sering kali 
kurang memiliki akses terhadap informasi (tentang pandemi COVID-19 atau pun layanan lainnya, 
termasuk KBG), serta menerima informasi yang tidak akurat, baik secara sengaja maupun tidak. 
Hal ini disebabkan oleh relasi kuasa yang tidak setara, yang dengan sengaja menciptakan peluang 
bagi para oportunis untuk mengeksploitasi, atau karena tidak memiliki fasilitas untuk mengakses 
informasi (tidak memiliki gawai dan pulsa, tidak ada jaringan internet).

2.  Lakukan perubahan terhadap metode, mekanisme komunikasi, dan diseminasi informasi dalam 
situasi yang mungkin membatasi atau melarang pertemuan masyarakat, baik pertemuan besar 
dengan jumlah orang yang banyak maupun pertemuan yang berlangsung di dalam ruangan/
bangunan komunal,  termasuk penjangkauan ke wilayah terpencil dan tidak memiliki jaringan 
internet dan alat komunikasi seperti gawai.

3.  Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa informasi yang tepat waktu, tepat 
konten, dan objektif tentang pandemi dan KBG, serta setiap perubahan dalam ketersediaan atau 
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pemberian layanan dapat menjangkau perempuan dan anak-anak sehingga akses mereka tidak 
terganggu dan mereka tidak semakin berisiko untuk terpinggirkan.

4.  Adaptasi dan perubahan dalam diseminasi informasi yang disarankan dapat berupa diseminasi 
informasi melalui SMS/pesan teks, pesan radio, papan pengumuman di fasilitas umum, selebaran, 
dan/atau pengumuman di situs. Pesan dapat disebarkan antara lain melalui pengurus kamp/
huntara, kelompok perempuan dan jaringan informal, kelompok remaja dan pemuda, perempuan 
penyandang disabilitas, dll.

5.  Libatkan perempuan dan anak-anak dalam pengembangan materi KIE tentang pandemi 
dan KBG untuk memastikan bahwa materi-materi tersebut efektif, tepat, dan secara proaktif 
dapat meluruskan informasi yang salah, serta mengurangi stigma terkait pandemi, KBG dan 
lainnya. Dukung kelompok perempuan, pengurus kamp dan pemimpin masyarakat untuk 

 menyebarluaskan pesan secara efektif, dan terlibat dalam peningkatan kesadaran dan kegiatan 
promosi pencegahan penularan COVID-19 dan KBG.

6.  Selalu pastikan adanya partisipasi perempuan dalam struktur tata kelola kamp dan proses 
pengambilan keputusan, termasuk langkah-langkah dalam penanganan dan pencegahan 
penularan COVID-19 dan KBG.

7.  Lakukan koordinasi dengan para aktor KBG untuk mengidentifikasi langkah-langkah penanganan 
darurat untuk memberikan bantuan kepada penyintas KBG jika akses terhadap layanan KBG 

 berada di luar lokasi pengungsian dan dibatasi karena pandemi. Pastikan semua aktor KBG 
mengetahui alur layanan dan rujukan KBG selama pandemi.

8.  Pastikan semua pengelola kamp atau huntara memahami kebijakan perlindungan dari eksploitasi 
dan penyalahgunaan seksual terkini dan telah disesuaikan dengan situasi pandemi.

9.  Berkolaborasi erat dengan para aktor KBG dan perlindungan anak di wilayah setempat untuk 
mengidentifikasi alternatif  tempat tinggal bagi mereka yang berisiko tinggi mengalami kekerasan 
dari pasangan atau kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi.  
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C     PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 UNTUK PERLINDUNGAN ANAK

1.  Memberikan informasi mengenai pengasuhan positif selama masa pandemi dengan 
mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. 

2.    Pastikan prinsip KBG dan perlindungan anak terintegrasi dalam layanan KBG selama masa pandemi 
dengan menerapkan prinsip layanan yang berpusat pada penyintas dan untuk kepentingan 
terbaik anak.

3.  Bekerja sama dengan aktor KBG, aktor perlindungan anak, dan penyedia layanan KBG untuk 
mengadaptasi prosedur pemberian layanan KBG dengan modalitas layanan jarak jauh seaman 
dan selayak mungkin selama pandemi.

4.  Pastikan adanya alur pelaporan yang dapat diakses dengan aman dan mudah oleh anak untuk 
melakukan pengaduan, misalnya tersedianya nomor hotline, pengaduan, atau mekanisme di 
masyarakat.

5.  Mendukung penyedia layanan KBG untuk memastikan layanan yang ramah anak. Gunakan 
protokol penanganan kekerasan terhadap anak selama pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh 
KPPPA untuk menghindari terjadinya penanganan kekerasan yang berdampak lebih buruk bagi 
anak.

6.  Penting untuk membuat perencanaan keselamatan untuk kasus kekerasan yang terjadi dalam 
rumah tangga, yang mencakup cara-cara khusus dan aman untuk keselamatan anak dalam proses 
tersebut. Dapat menggunakan protokol penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi 
pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh KPPPA.

7.  Identifikasi pihak yang secara hukum dapat memberikan persetujuan agar penanganan kekerasan 
dan perawatan medis, atau perawatan lainnya dapat dilakukan terhadap penyintas anak ketika 
pengasuh anak tidak ada (misalnya karena karantina, berada dalam perawatan medis karena 
tertular COVID-19, dll.).
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8.  Pastikan bahwa pengaturan pengasuhan alternatif dilakukan dengan aman dan peka terhadap 
kebutuhan khusus anak, terutama anak perempuan, untuk anak-anak yang pengasuhnya 
dikarantina karena COVID-19, sakit, atau meninggal dunia.

9.  Bekerja sama erat dengan spesialis KBG untuk mengintegrasikan pesan KIE yang dapat 
meningkatkan kesadaran yang sesuai usia tentang risiko dan rujukan KBG melalui layanan 
dukungan psikososial jarak jauh (misalnya video, animasi, pesan TV, atau radio) yang menargetkan 
para relawan pemberi dukungan psikososial, anak-anak, dan/atau pengasuh mereka.

10.  Apabila pendidikan berbasis internet akan atau sedang dilakukan, penting untuk bekerja sama 
dengan sektor pendidikan untuk mempromosikan dan membangun kapasitas penggunaan 
internet yang aman dari berbagai bentuk kekerasan berbasis online, termasuk kekerasan berbasis 
gender online.

11.   Lakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan terhadap berbagai bentuk kekerasan 
berbasis online yang mungkin terjadi, seperti kekerasan verbal, nonverbal/gambar, termasuk 
pelecehan dan kekerasan seksual secara online, perundungan secara online, janji-janji manis, dan 
grooming selama masa isolasi hingga situasi normal kembali.

12.   Waspadai berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual yang dapat terjadi ketika masa isolasi 
selesai sebagai bentuk lanjutan dari grooming, janji bertemu, dan lain-lain.

D    PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 UNTUK PEREMPUAN, ANAK-ANAK, DAN PENDIDIKAN

1.  Dalam situasi layanan pendidikan masih berjalan secara normal, atau akan kembali ke pengajaran 
secara normal, kembangkan sistem untuk melacak kasus anak yang membolos dan putus sekolah, 
dan secara teratur lakukan analisis kecenderungan yang terjadi dengan data yang terpilah menurut 
jenis kelamin, usia, dan disabilitas. Sebagai contoh, data kuantitatif dapat membantu memahami 
situasi anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah karena melakukan tanggung jawab 
merawat anggota keluarga, memiliki beban majemuk, kesulitan ekonomi, masalah kesehatan atau 
masalah lainnya.
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2.  Dalam situasi pengajaran yang dilakukan dengan jarak jauh (online)/PJJ, kembangkan sistem untuk 
melacak tren anak dalam partisipasi belajar (misalnya anak selalu tidak mengumpulkan tugas, 
termasuk “putus sekolah”), dan secara teratur menganalisis tren tersebut dengan data terpilah 
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas agar dapat diambil tindakan untuk mengatasinya. 
Ketika sekolah dibuka kembali, penting untuk memantau tren kembali ke sekolah berdasarkan 
jenis kelamin, usia, dan disabilitas untuk menentukan mereka yang berisiko putus sekolah dan 
mengambil tindakan segera guna menindaklanjuti dan mengembalikan mereka ke sekolah.

3.  Apabila data tentang jumlah siswa yang membolos/putus sekolah menunjukkan tren yang 
mengkhawatirkan, bekerja sama dengan aktor perlindungan anak dan pakar KBG untuk 
mengidentifikasi pilihan potensial untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah dengan keluarga, 
menawarkan bentuk bantuan atau dukungan lain, dll.

4.  Dalam konteks pembelajaran/pengajaran jarak jauh digital, pertimbangkan kesenjangan digital 
menurut gender, dan pastikan anak perempuan dilatih dengan keterampilan dan pengetahuan 
digital yang diperlukan agar tetap aman saat online.

5.  Berikan informasi kepada anak dan orang tua tentang bagaimana mendampingi anak selama 
pembelajaran jarak jauh selama pandemi, termasuk adanya eksploitasi secara online, dan kiat-

 kiat umum tentang penggunaan internet yang aman untuk anak-anak (misalnya hanya 
menggunakan komputer di area rumah).

6.  Jika sedang menyusun materi pembelajaran jarak jauh, pertimbangkan untuk memasukkan - 
untuk anak laki-laki dan perempuan, jika sesuai - pesan dan informasi tentang kesehatan seksual 
dan reproduksi, kebersihan, atau risiko kekerasan berbasis gender.

7.  Di lokasi sekolah yang dibuka kembali, pastikan adanya pendekatan dan proses pembelajaran 
yang fleksibel, serta perlindungan dari stigma dan pelecehan sehingga anak perempuan dan ibu 
muda tidak terhalang untuk kembali bersekolah. Kursus seperti kejar paket dan pembelajaran 
yang dipercepat mungkin diperlukan. 

8.     Dalam konteks anak bersekolah di asrama dan terpisah dari orang tua, pastikan ada mekanisme 
yang aman sehingga orang tua dapat menjenguk anak mereka, ada mekanisme pengaduan yang 
aman bagi anak apabila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk pihak sekolah 
dan asrama, dan sekolah menerapkan prinsip perlindungan anak untuk kepentingan terbaik anak 
yang mengacu pada protokol perlindungan anak.



73Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

E      PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 DALAM PENYALURAN BANTUAN

1.  Pembatasan sosial selama pandemi dapat mengurangi akses terhadap berbagai pasokan/pasar 
makanan serta mengurangi daya beli. Hal ini dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi pada 
perempuan, ibu hamil, dan anak-anak, terutama anak perempuan, yang biasanya makan lebih 
sedikit dan lebih lama. Di saat terjadi kelangkaan makanan, perempuan dan anak-anak lebih 
mungkin mengurangi asupan makanan mereka dan berisiko lebih tinggi untuk dieksploitasi 
dan/atau dipaksa untuk terlibat dalam mekanisme penanggulangan yang berisiko, termasuk 
seks transaksional. Proses distribusi makanan yang diberlakukan sebagai tindakan pencegahan 
penularan COVID-19 dapat meningkatkan risiko KBG, termasuk yang mungkin dilakukan oleh 
relawan. Apabila memungkinkan, pantau setiap pola konsumsi, perubahan yang dihasilkan 
karena perubahan harga makanan, ketersediaan dan/atau distribusi karena respon pandemi, 
dan pertimbangkan segala risiko dari bentuk bantuan yang diberikan mulai dari uang tunai 
dan voucher hingga bantuan berupa makanan atau barang dengan mengenali kemungkinan 
timbulnya masalah keamanan terkait dengan pendistribusian bantuan tersebut.

2.  Pertimbangkan untuk memilih waktu khusus untuk mendistribusikan makanan atau lokasi yang 
terbuka untuk kelompok masyarakat yang paling berisiko.

3.  Berkonsultasi dengan perempuan dan anak perempuan, jika memungkinkan, untuk menentukan 
rentang waktu, lokasi, dan modalitas pilihan mereka terkait dengan distribusi makanan atau 
bantuan yang paling aman dan nyaman, baik dari penularan maupun dari kekerasan dan 
eksploitasi. Seringkali proses distribusi bantuan dan makanan memakan waktu lama karena harus 
mengantre untuk mendapatkan bantuan dan makanan.

4.  Pertimbangkan untuk melakukan sistem distribusi pada kelompok yang lebih kecil, lebih dekat, 
atau lebih mudah diakses oleh rumah tangga.

5.  Penyaluran bantuan dapat dijadikan pintu masuk untuk mendiseminasikan secara proaktif 
informasi mengenai layanan psikososial dan KBG.
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F      PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 UNTUK PEREMPUAN DAN KESEHATAN

1.  Sadari bahwa selama pandemi dan kebijakan pembatasan sosial diberlakukan, risiko terjadinya 
KGB semakin meningkat, terutama dalam bentuk KDRT. Selain itu, layanan kesehatan seksual 
dan reproduksi akan terhambat, termasuk layanan kesehatan reproduksi untuk remaja, lansia, 
dan pemeriksaan ibu hamil, terutama apabila fasilitas kesehatan diprioritaskan untuk merespon 
pandemi. Namun, di sisi lain layanan publik yang dapat dipastikan masih tetap beroperasi selama 
pandemi adalah fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pastikan fasilitas dan layanan kesehatan untuk 
merespon KBG dan kesehatan reproduksi, termasuk untuk kelompok rentan, tetap disediakan dan 
terpisah/aman dari penanganan COVID-19. Bahkan perlu dikembangkan pendekatan tertentu 
untuk memberikan layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan 
rutin, seperti pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan reproduksi remaja dan lansia, serta 
kesehatan gizi anak-anak.

2.  Masukkan layanan kesehatan (paket pelayanan awal minimum/PPAM) untuk KBG dalam rencana 
kesiapsiagaan dan penanganan COVID-19.

3.  Pastikan bahwa semua tenaga kesehatan mengetahui risiko KBG serta dampaknya terhadap 
kesehatan, dan dapat membantu para penyintas yang mengungkapkan kasus mereka dengan 
menawarkan bantuan awal dan perawatan medis yang relevan sesuai dengan tata laksana klinis 
kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya.

4.  Pastikan fasilitas kesehatan telah memperbarui sistem dan layanan rujukan penanganan KBG 
yang tersedia selama pandemi, dan tenaga kesehatan mengetahuinya dan mendapat pelatihan 
tentang SOP penanganan KBG.

5.  Sebarkan KIE mengenai alur rujukan dan kontak layanan KBG terbaru di lokasi-lokasi yang jelas di 
seluruh fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat melihatnya. Pastikan tampilan visual KIE jelas 
dengan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan stigma.

6.  Informasi mengenai layanan/hotline KBG yang tersedia disebarkan di semua fasilitas kesehatan, 
termasuk fasilitas kesehatan yang menyediakan pengujian/perawatan terkait COVID-19.
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7.  Pastikan fasilitas kesehatan aman, dapat diakses, dan dapat diterima (misalnya ada pemisahan 
antara pasien laki-laki dan perempuan, peka pada kebutuhan kelompok rentan, misalnya lansia, 
anak-anak, penyandang disabilitas). Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan perempuan dan 
identifikasi hambatan untuk mengakses layanan, dll. Panduan melakukan asesmen dan evaluasi 
dapat mengacu pada kerangka kerja AAAQ yang sudah dijelaskan sebelumnya.

8.  Bekerja sama dan berkoordinasi dengan relawan atau tenaga kesehatan perempuan di garis 
depan untuk memastikan ketersediaan fasilitas, prosedur, dan suplai untuk memenuhi kebutuhan 
mereka, termasuk untuk memenuhi kebutuhan terhadap dignity kits, fasilitas pembuangan, dan 
akomodasi untuk ibu menyusui, dukungan psikososial, serta fleksibilitas dalam pengaturan kerja 
dan jam kerja dengan mempertimbangkan tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga mereka 
sendiri.

9.  Identifikasi permasalahan yang dapat timbul karena penanganan pandemi terkait dengan sumber 
daya layanan kesehatan primer dan kesehatan seksual dan reproduksi yang ada, dan lakukan 
semua tindakan setidaknya untuk:

a.  TIDAK mengalihkan sumber daya pada layanan kesehatan seksual dan reproduksi 
yang komprehensif, dan/atau memastikan kelanjutan layanan yang menyelamatkan 
jiwa sejalan dengan paket layanan awal minimum (PPAM) untuk kesehatan seksual 

 dan reproduksi, termasuk penanganan KBG dalam situasi krisis (tata laksana 
penanganan kekerasan seksual).

b.  TIDAK mengubah fasilitas/rumah aman untuk penyintas KBG menjadi fasilitas 
tambahan untuk penanganan dan perawatan kesehatan COVID-19.

c.   TIDAK membebankan biaya penyaringan/skrining COVID-19 pada penyintas KBG 
yang mengakses layanan kesehatan maupun layanan lainnya, seperti rumah aman, 
dukungan psikososial, dll. Oleh karena itu, perlu alokasi anggaran untuk layanan ini.
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G    PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 TENTANG LIVELIHOOD/PEMBERDAYAAN EKONOMI

1.  Sadari dampak ekonomi karena penutupan usaha dan hilangnya pekerjaan/mata pencaharian 
dapat:

a.  menyebabkan peningkatan tekanan dalam rumah tangga sehingga yang dapat 
meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

b.  memicu strategi penyelesaian masalah yang berisiko, termasuk seks transaksional 
untuk bertahan hidup, perdagangan perempuan dan anak, pernikahan paksa, 
perkawinan usia anak, dll., yang dapat meningkatkan risiko bagi kesehatan seksual 
dan reproduksi, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan.

2.  Lakukan analisis gender/usia/keanekaragaman pasar utama, seperti tenaga kerja dan barang 
dan jasa yang relevan dalam respon pandemi, termasuk kesehatan, nutrisi, dan perlindungan. 
Berikan perhatian khusus pada kebutuhan dan risiko yang dihadapi oleh perempuan dan anak 
perempuan, serta kelompok berisiko lainnya yang berada dalam situasi pekerjaan yang berisiko 
tinggi, seperti mereka yang berada di pasar tenaga kerja informal, mereka yang bergantung pada 
pekerjaan mereka untuk status imigrasi/kependudukan, atau mereka yang hidup dengan majikan 
mereka.

3.  Pertimbangkan untuk menggunakan layanan seluler di tempat yang aman dan layak untuk 
memfasilitasi transfer tunai untuk mengurangi risiko yang terkait dengan keamanan dan 
keselamatan. Sadari bahwa transfer tunai kadang kala dapat memperkuat relasi kuasa yang 
tidak setara dalam rumah tangga, dan dapat memperburuk KBG.  Lakukan konsultasi dengan 
perempuan, anak perempuan, dan kelompok berisiko lainnya, atau dengan organisasi perempuan 
setempat jika konsultasi langsung dengan masyarakat yang terdampak tidak mungkin dilakukan 
untuk menentukan risiko dan manfaat mentransfer uang tunai serta menentukan mekanisme 
pengiriman uang tunai mana yang paling aman dan paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan. 
Pertimbangkan pro dan kontra pemberian uang tunai dengan modalitas lain, serta mekanisme 
yang berbeda (misalnya uang tunai dalam amplop atau uang seluler/virtual).
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4.  Secara umum, perempuan lebih mungkin  bekerja di sektor informal daripada laki-laki (misalnya 
sebagai pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima) sehingga mereka tidak atau hanya sedikit 
terlindungi dan bergantung pada majikan mereka untuk mendapatkan informasi. Pastikan 
bahwa program atau kebijakan yang bertujuan menyediakan bantuan ekonomi didasarkan pada 
kebutuhan/kerentanan, selain status imigrasi atau hukum, bukti alamat fisik, dll.

5.  Pastikan bahwa penyaluran bantuan tunai atau nontunai/barang, atau bahan makanan dapat 
dilakukan dengan aman sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, tepat sasaran, dan efisien 
dalam hal waktu agar tidak perlu menunggu atau mengantri terlalu lama untuk mendapatkan 
bantuan.

6.  Dalam situasi di mana pencairan uang tunai diberlakukan sebagai tindakan dukungan/ 
perlindungan ekonomi, gunakan kriteria kerentanan, selain daripada kriteria yang terkait dengan 
pekerjaan/ imigrasi atau status hukum, alamat, dll, untuk menentukan kebutuhan dan kelayakan.

7.  Pastikan bahwa informasi tentang layanan dukungan/bantuan ekonomi yang tersedia dapat 
diakses secara luas dalam berbagai bahasa dan format/bentuk.

8.  Pemrograman mata pencaharian/penyaluran bantuan tunai dapat menjadi titik masuk yang 
penting untuk penyebaran informasi mengenai layanan penanganan KBG, dan menjadi sistem 
untuk mendapatkan umpan balik tentang bantuan yang aman dan mudah diakses.

9.  Perhatikan bahwa diseminasi pesan KBG melalui program transfer tunai hanya dapat dilakukan di 
lokasi yang memiliki layanan penanganan KBG ,dan pesan/rencana untuk diseminasi dirancang 
melalui kerja sama dengan spesialis KBG.

H    PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 UNTUK PENINGKATAN NUTRISI

1.  Apabila penyaringan/skrining COVID-19 beralih ke penapisan di tingkat rumah tangga, maka 
kunjungan petugas kesehatan ke rumah dapat meningkatkan risiko terjadinya KBG, tetapi juga 
dapat menjadi titik masuk untuk menghubungkan para penyintas dengan layanan penanganan 
KBG yang terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak.
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2.  Di beberapa wilayah yang memiliki program gizi yang diatur oleh kelompok komunitas seperti PKK 
atau Posyandu sistem ini dapat dijadikan titik masuk yang penting untuk menyebarkan informasi 
tentang layanan KBG yang tersedia, dan menjadi sistem untuk memperoleh umpan balik dari 
perempuan dan anak perempuan tentang kebutuhan/masalah keamanan mereka.

3.  Apabila kader kesehatan ataupun bidan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, pastikan 
mereka dilengkapi dengan APD yang memadai dan dilatih (melalui platform virtual jika diperlukan) 
tentang cara menanggapi pengungkapan/pelaporan penyintas yang aman, dan pastikan bahwa 
mereka memiliki informasi mengenai jalur rujukan dan kontak layanan KBG yang tersedia di wilayah 
mereka selama pandemi, termasuk layanan kesehatan dan bantuan lainnya yang dibutuhkan.

4.  Dengan dukungan dari spesialis KBG, pertimbangkan untuk menggunakan pemeriksaan gizi dan 
kesehatan rumah tangga sebagai modalitas untuk secara proaktif menyebarluaskan informasi 
tentang layanan KBG yang tersedia, termasuk hotline.

 I      PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI 
 UNTUK PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN 
 DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS LAINNYA

1.  Pandemi dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran 
virus dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan KBG pada individu-individu yang tidak 
termasuk dalam kriteria kerentanan yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau mereka yang 
memiliki kebutuhan khusus.

2.  Penting untuk meninjau dan mengadaptasi, jika diperlukan, kriteria kerentanan sehubungan 
dengan pandemi dan langkah-langkah penanganannya. Berikan perhatian khusus pada kelompok-
kelompok, seperti buruh migran nonprosedural, imigran tidak resmi atau pengungsi, individu 
yang bekerja di sektor informal, perempuan dan anak-anak yang status imigrasinya tergantung 
pada suami/pasangan/ayah mereka, dan perempuan/anak perempuan yang tinggal di rumah 
orang lain (pekerja rumah tangga, dll.).
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3.  Perempuan, anak perempuan, dan kelompok berisiko lainnya yang merupakan pencari suaka 
dan pengungsi mungkin mengalami hambatan dalam mengakses layanan, termasuk layanan 
kesehatan. Hambatan dapat berasal dari bahasa, budaya, takut/curiga pada orang asing/imigran, 
atau kurangnya pengetahuan tentang layanan yang tersedia.

4.  Kerangka kerja AAAQ dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi hambatan yang 
mungkin dihadapi kelompok tertentu (misalnya rumah tangga yang dikepalai perempuan atau 
anak).

5.  Mengadvokasi bahwa kelayakan untuk mendapatkan paket bantuan, program bantuan ekonomi, 
dll. bergantung pada kriteria kerentanan, bukan hanya pada status imigrasi atau hukum, bukti 
alamat fisik/pekerjaan sebelumnya, dll.

6.  Pastikan untuk secara teratur berkoordinasi dengan penyedia layanan KBG/kelompok perempuan 
setempat untuk memahami tren risiko keselamatan bagi kelompok masyarakat yang rentan, dan 
memanfaatkan informasi tersebut untuk pengembangan program dan kemungkinan advokasi 
dengan pemerintah di tingkat daerah dan pusat sesuai kebutuhan.

7.  Program penanganan bencana  masih sangat mengabaikan perempuan penyandang disabilitas, 
termasuk disabilitas psikososial. Lakukan analisis kerentanan dan kebutuhan perempuan 
penyandang disabilitas, termasuk disabilitas psikososial, yang berada di panti perawatan maupun 
di lingkungan tempat tinggal dan komunitas selama pandemi. Pastikan adanya program 
pencegahan, layanan kesehatan, dan bantuan dapat diakses oleh kelompok tersebut, termasuk 
layanan dan pencegahan KBG. Lakukan edukasi publik untuk mencegah stigma pada kelompok 
penyandang disabilitas psikososial.

 J  PANDUAN ADVOKASI DAN PESAN ESENSIAL UNTUK 
KOMUNIKASI RISIKO DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1.  Sadari bahwa perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan populasi 
berisiko lainnya sering kali kurang memiliki akses terhadap informasi, termasuk informasi penting 
terkait pencegahan penularan COVID-19, layanan dan bantuan yang tersedia, dll. Mereka juga 
lebih mungkin menerima informasi yang tidak akurat, baik secara sengaja (status quo untuk 



Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi80

mempertahankan ketidaksetaraan yang ada saat ini, struktur kekuasaan untuk menciptakan 
peluang eksploitasi) maupun tidak sengaja.

2.  Pengembangan dan pengelolaan strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat harus melibatkan 
partisipasi perempuan dan anak perempuan. Semua pesan dan informasi tentang pandemi harus 
tepat, mudah dimengerti, dan disampaikan melalui mekanisme yang tepat dan efektif sesuai 
konteks wilayah dan komunitas setempat, seperti melalui kelompok informal perempuan, remaja, 
penyandang disabilitas, dll.

3.  Libatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan dan pengawasan 
pelaksanaan pencegahan pandemi.

4.  Atasi secara proaktif potensi stigma yang dapat muncul terkait penyakit atau informasi yang keliru 
dengan memobilisasi dan memberdayakan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, 
termasuk melalui saluran komunikasi formal dan informal.

5.  Jika diseminasi informasi menggunakan kampanye melalui pesan teks, radio, atau modalitas 
komunikasi massa lainnya, pertimbangkan untuk memasukkan informasi tentang layanan 
penanganan KBG (seperti nomor hotline), jika ada.

 K  PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI DI SHELTER 
DAN BANTUAN NONPANGAN

1.  Pembatasan sosial yang mengurangi mobilitas dapat berdampak pada penyediaan tempat 
tinggal dan bantuan nonpangan untuk populasi yang terkena dampak bencana, yang berpotensi 
meningkatkan risiko pengucilan/tertinggal, meningkatkan kerentanan kelompok dan individu 
tertentu, termasuk terhadap KBG. Aktor subklaster shelter dapat mengambil langkah-langkah 
untuk mengurangi risiko KBG terkait kebutuhan hunian sementara dan bantuan nonpangan 
dalam program pencegahan penularan COVID-19 mereka. Tindakan harus mengikuti praktik 
distribusi yang baik, mengkaji perubahan yang diakibatkan oleh langkah-langkah pengendalian 
pencegahan infeksi COVID-19, dan menyesuaikan modalitas implementasi untuk mengurangi 
potensi risiko KBG.
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2.  Pastikan bahwa setiap perubahan modalitas dalam pendistribusian bantuan mengintegrasikan 
langkah-langkah yang dapat memberikan akses efektif bagi kelompok/individu berisiko, 
khususnya mereka yang berisiko lebih tinggi terhadap komplikasi COVID-19, atau mereka yang 
menghadapi masalah mobilitas tertentu, seperti lansia, orang dengan disabilitas, orang tua 
tunggal, kepala rumah tangga perempuan atau anak-anak, perempuan hamil/menyusui, atau 
anak tanpa pendamping. Juga pertimbangkan bahwa perempuan dan anak perempuan mungkin 
menghadapi beban pekerjaan rumah tangga yang meningkat atau merawat anggota keluarga 
jika sekolah/pusat komunitas ditutup. Mereka mungkin tidak dapat mengantre dalam waktu lama 
untuk mendapatkan barang bantuan. Pertimbangkan untuk menetapkan jalur prioritas untuk 
mengurangi waktu tunggu. Berikan komunikasi yang jelas kepada masyarakat yang terdampak 
tentang kriteria penentuan prioritas.

3.  Masukkan staf/relawan perempuan dalam tim shelter/bantuan nonpangan. Jika tidak ada 
keseimbangan gender dalam tim, pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan sektor atau 
organisasi lain untuk memastikan bahwa staf perempuan hadir, khususnya selama distribusi atau 
kegiatan lain yang melibatkan kontak langsung dengan populasi yang terdampak.

4.  Pertimbangkan bagaimana menyesuaikan modalitas untuk berkonsultasi dengan perempuan 
dan anak perempuan di tempat penampungan mereka tentang kebutuhan bantuan nonpangan 
sehubungan dengan langkah-langkah pengendalian penularan COVID-19.  Petugas atau relawan 
shelter dapat menggunakan aplikasi Whatsapp, pesan teks, atau sarana komunikasi jarak jauh 
lainnya untuk mencari masukan dari perempuan dan anak perempuan mengenai adaptasi 
terhadap program shelter dan umpan balik tentang bantuan, termasuk masalah keamanan, untuk 
memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

5.  Pastikan semua staf mengetahui alur rujukan dan kebijakan PEPS terkini.

L  PANDUAN ESENSIAL DAN PESAN ADVOKASI DI SEKTOR AIR 
DAN SANITASI (WASH)

1.  Keamanan dan aksesibilitas infrastruktur WASH mungkin terkena dampak negatif karena kebijakan 
jarak sosial. Fasilitas WASH tambahan mungkin perlu dibangun agar kebijakan jaga jarak dapat 
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diterapkan, atau membangun fasilitas WASH dengan struktur baru untuk mengatasi krisis 
kesehatan.. Selain itu, waktu mengantre untuk mendapatkan air bersih mungkin menjadi lebih 
lama jika orang mencoba membatasi keterpaparan dengan mengambil air dalam kuantitas yang 
lebih besar pada suatu waktu, yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan, anak 
perempuan, dan penyandang disabilitas.

2.  Bekerja sama dengan tim shelter untuk mendistribusikan dignity kits, termasuk bantuan 
 tambahan, untuk mendukung penerapan privasi dan jaga jarak, misalnya kain/terpal yang dapat 

digunakan untuk menutup bagian di tempat penampungan, dll.

3.  Pastikan keselamatan, kelayakan, dan aksesibilitas fasilitas WASH yang sudah disesuaikan 
dengan infrastruktur lainnya, baik sementara atau permanen, seperti fasilitas kesehatan, tempat 
penampungan, sekolah, dll. Hal ini termasuk mengikuti pedoman pencegahan dan penanganan 
KBG. Panduan untuk pemisahan laki-laki dan perempuan di fasilitas MCK, menjaga privasi, 
pencahayaan yang sesuai, pintu yang dapat dikunci, tempat pembuangan yang tepat untuk 
kebersihan menstruasi, masker/APD habis pakai, dll. mengurangi risiko KBG.

4.  Untuk hunian/shelter kolektif yang perlu diperluas untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 
diperlukan konsultasi dengan kelompok perempuan dan anak perempuan tentang penempatan 
dan desain WASH tambahan dan fasilitas MCK.

5.  Sediakan sumber air yang ditujukan hanya untuk perempuan, anak perempuan, dan penyandang 
disabilitas. Kelompok rentan mungkin tidak memiliki akses ke persediaan fasilitas kebersihan yang 
dapat membuat mereka semakin berisiko terinfeksi serta dieksploitasi.

6.  Pastikan petugas kebersihan/WASH dan shelter memahami dan memiliki informasi terbaru 
 tentang bantuan psikologis awal dan alur rujukan KBG.

7.  Dengan dukungan dari spesialis KBG, sebarkan informasi/KIE di tempat-tempat cuci tangan 
komunal (pasar, terminal, dll.) dan/atau WC perempuan dengan menempelkan informasi tentang 
layanan penanganan KBG yang tersedia.
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Perlindungan terhadap hak perempuan dari diskriminasi serta penanganan dan pencegahan KBG dalam situasi 
pandemi yang efektif memerlukan koordinasi multisektoral, minimal di sektor kesehatan, layanan sosial, hukum 
dan HAM, keamanan, dan dikomunitas. Tanggung jawab koordinasi multisektoral secara umum dan yang berbasis 
komunitas meliputi:

•  Penyusunan rencana strategis

•  Pengumpulan data dan pengelolaan informasi

•  Mobilisasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas

•  Mengatur pembagian fungsi dan peran

•  Memantau efektivitas, identifikasi, dan mengatasi tantangan

•  Kepemimpinan
 
Aktivitas koordinasi secara khusus meliputi:

o Berbagi informasi mengenai sumber daya, panduan, dan materi lainnya.

o Berbagi informasi mengenai kelompok-kelompok rentan dan berisiko mengalami diskriminasi, dan 
kekerasan berbasis gender.

o Berbagi informasi mengenai kasus-kasus KBG dengan tidak mengidentifikasi data penyintas.

o Pembahasan dan perencanaan kegiatan serta tindakan penyelesaian masalah untuk pencegahan dan 
penanganan kasus, termasuk merencanakannya dengan organisasi dan badan lainnya yang relevan.

o Melakukan kerja sama di bidang pengawasan dan evaluasi .

o Mengidentifikasi perencanaan program dan kebutuhan advokasi, dan mengoordinasikannya dengan 
aktor, badan, dan pihak berwenang lainnya.
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A   MEKANISME KOORDINASI

Subklaster pencegahan KBG dan pemberdayaan perempuan adalah subklaster bencana yang menjadi focal 
point dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pencegahan dan penanganan KBG, termasuk dalam 
situasi pandemi. Anggota subklaster ini harus ada di berbagai tingkatan dengan fungsi, peran, dan tanggung 
jawabnya masing-masing:

1.  Tingkat lokal: tingkat desa atau tempat pengungsian

2.  Tingkat regional: tingkat kecamatan, kabupaten atau kotamadya, dan provinsi

3.  Tingkat nasional: provinsi dan kementrian dan lembaga (K/L) 

Informasi dibagikan paling tidak setiap bulan kepada setiap subklaster melalui penyebaran risalah hasil rapat. 
Masalah dan isu yang muncul dan membutuhkan penyelesaian dan penanganan dari subklaster lainnya 
disampaikan dalam risalah tersebut. Subklaster yang bersangkutan akan mengambil tindakan dan memberikan 
informasi tindak lanjut.

Semua subklaster memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pencegahan dan penanganan KBG dan 
bagaimana mereka akan berkoordinasi dengan subklaster pencegahan KBG dan pemberdayaan perempuan 
di wilayahnya masing-masing dalam situasi pandemi. Setiap klaster menunjuk focal point yang akan mewakili 
organisasi atau subklaster tersebut dalam pencegahan dan penanganan KBG yang akan disebut KBG focal 
point. Semua anggota subklaster pencegahan KBG dan pemberdayaan perempuan memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan adanya tindakan dan partisipasi multisektor dalam penanganan dan pencegahan KBG.

Struktur subklaster pencegahan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional 
adalah sebagai berikut:

 Penanggung Jawab 1:  Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan 
Kondisi Khusus KPP-PA

 Penanggung Jawab 2:  Focal Point Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan dari Kementerian Sosial

 Organisasi Pendukung: UNFPA
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 Kelompok Kerja:

a.    Peraturan Perundang-undangan

b.    Standar dan Pedoman

c.    Peningkatan Kapasitas

d.    Data, Informasi, dan Publikasi

 
 

Penanggung Jawab 1: KPP-PA
Penanggung Jawab 2: Kemensos
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B   KEANGGOTAAN

Keanggotaan subklaster ini terdiri dari 3 unsur:

1.  Lembaga Pemerintah
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Koordinator)

    Kementerian Sosial (Wakil Koordinator)

        Kementerian PMK

        Kementerian Kesehatan

        BNPB

      LPSK

        KPAI

        Komnas Perempuan

2.  Lembaga Nonpemerintah
       LSM perempuan: Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Solidaritas Perempuan, KEPPAK

 Perempuan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Yayasan Pulih, dll.

  LSM nasional: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Humanitarian 
Forum Indonesia (HFI), Wahana Visi Indonesia (WVI), Dompet Dhuafa, dll.

         Badan PBB: UNFPA, UN Women*

       LSM Internasional: Oxfam, CARE*

        LBH

       Akademisi

*diusulkan menjadi anggota

3.  Lembaga Usaha: yang berkomitmen mendukung upaya pencegahan kekerasan berbasis 
gender dan pemberdayaan perempuan.
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C  LEMBAGA/ORGANISASI YANG MENGOORDINASI

Setelah terbentuk, kelompok kerja KBG kemudian memilih badan koordinasi. Asumsinya di sini adalah bahwa 
sering kali kelompok-kelompok KBG terbentuk, bahkan sebagai badan informal, sebelum ada badan koordinasi 
yang ditunjuk. Kelompok pelaku utama yang berkomitmen dan berkepentingan berada di posisi terbaik untuk 
mengidentifikasi siapa di antara mereka yang paling tepat menjadi badan koordinasi. Badan koordinasi dipilih 
oleh anggota kelompok kerja dan ditunjuk di tingkat nasional, regional, dan lokal. Badan koordinasi dapat 
berasal dari organisasi PBB, LSM internasional atau nasional, pemerintah, atau badan perwakilan lainnya yang 
memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan peran ini, dan berinvestasi dengan otoritas 
yang sah.

Badan koordinasi KBG di tingkat nasional sebaiknya bukan organisasi yang sama dengan badan koordinasi di 
tingkat regional dan lokal karena kurang baik dampaknya apabila organisasi yang sama melakukan koordinasi 
di semua tingkatan. Beberapa program telah menunjukkan bahwa memiliki organisasi yang berbeda yang 
berperan dalam melakukan koordinasi di setiap tingkat geografis yang berbeda terbukti efektif.

Idealnya, badan koordinasi memiliki keahlian dalam penyusunan program KBG, dan dapat mendedikasikan staf 
seniornya untuk mengawasi koordinasi intervensi KBG. Ketentuan referensi yang jelas untuk badan koordinasi 
disepakati oleh semua anggota kelompok kerja. Kerangka referensi untuk badan koordinasi di tingkat nasional 
didukung oleh otoritas PBB.

Badan koordinasi bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi dalam kelompok kerja KBG, mengadakan 
pertemuan rutin, mengetahui siapa yang melakukan apa dan di mana, mengomunikasikan dan menindaklanjuti 
dengan berbagai aktor, menghubungkan dengan klaster/sektor lain, mempromosikan metode koordinasi 
lainna, dan berbagi informasi di antara semua aktor, misalnya dengan merepresentasikan kelompok kerja KBG 
pada pertemuan klaster/sektor yang relevan dan/atau dengan otoritas pemerintah untuk menginformasikan 
dan mengadvokasi permasalahan KBG. Buatlah daftar badan koordinasi berikut informasi tentang kontaknya 
(nama, nomor telepon, alamat e-mail), yang terdiri dari:

1.  Badan koordinasi KBG nasional

2.  Badan koordinasi KBG regional

3.  Badan koordinasi KBG lokal
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D  KELOMPOK KERJA KBG DI TINGKAT DESA 
 ATAU TEMPAT PENGUNGSIAN

Tentukan aktor koordinasi KBG di tingkat lokal dan kesepakatan frekuensi untuk melakukan pertemuan 
koordinasi, misalnya setiap bulan. Pesertanya  sekurang-kurangnya adalah  aktor-aktor KBG berbasis masyarakat 
yang paling relevan (kesehatan, psikososial, keamanan/perlindungan, dan hukum). Peserta lainnya mungkin 
adalah kelompok/pemimpin masyarakat yang berpengetahuan, peduli, dan berkomitmen. Setidaknya 50% 
perwakilan masyarakat adalah perempuan, misalnya:

a. Koordinator dan perwakilan relawan

b. Satgas Covid-19

c. Satgas PPA

d. Perwakilan kelompok penyintas dan keluarganya

e. Aparat desa/pengelola kamp

f. Lembaga adat desa

g. Babinsa/babinkamtibmas/polisi tingkat desa

h. LSM Perempuan dan Anak

i. Pos Kesehatan Reproduksi

j. Tokoh agama

k. Tokoh masyarakat

l. Puskesmas

m. UPTD PPA/ P2TP2A

n. Dll.
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Pertemuan ini adalah forum untuk berbagi informasi tanpa mengungkap data penyintas KBG secara detail yang 
dikoordinasikan oleh aktor pimpinan/koordinator, untuk:

1. Menganalisis data/informasi tentang KBG, termasuk informasi kualitatif dan kuantitatif tentang 
insiden KBG tanpa mengungkapkan data penyintas secara detail.

2. Mengembangkan strategi pencegahan yang ditargetkan sesuai dengan situasi pandemi.

3. Mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menyelesaikan masalah dan kesenjangan dalam penanganan 
dan pencegahan KBG, termasuk kebutuhan terhadap pelatihan dan peningkatan kesadaran, serta 
kebijakan yang lebih luas,  terutama dalam situasi pandemi.

4. Mendiskusikan dan merencanakan cara untuk bekerja sama dengan sektor dan kelompok lain 
untuk merencanakan, berbagi informasi, dan memecahkan masalah yang disesuaikan dengan 
situasi pandemi.

5. Berbagi informasi tentang kegiatan dan mengoordinasikan intervensi.

Organisasi yang memimpin/koordinator akan menyusun agenda dan jadwal pertemuan, memimpin pertemuan, 
dan mendistribusikan risalah pertemuan kepada semua peserta dan kelompok kerja KBG di tingkat regional 
dan nasional. Badan koordinasi akan menindaklanjutinya dengan aktor lokal dan badan koordinasi lainnya, serta 
dengan kelompok kerja KBG regional dan nasional untuk menangani masalah dan melakukan tindakan yang 
diperlukan yang telah diidentifikasi oleh kelompok kerja KBG lokal. 

E  KELOMPOK KERJA DI TINGKAT PROVINSI

Kelompok kerja KBG regional yang mencakup wilayah tertentu akan memberikan dukungan, advokasi, dan 
penyelesaian masalah kepada kelompok kerja KBG lokal di wilayah tersebut sebagai berikut:

1. Meninjau dan membahas risalah rapat dan laporan pemantauan KBG selama pandemi dari 
kelompok kerja lokal KBG – ini adalah laporan yang TIDAK berisi informasi identitas tentang 
individu penyintas atau insiden.

2. Mengidentifikasi informasi regional, kebutuhan, masalah, tantangan, dan keberhasilan.
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3. Memberikan bantuan untuk pembuatan kebijakan, advokasi, bantuan teknis dan logistik, serta 
pendanaan kepada kelompok kerja KBG lokal sesuai kebutuhan.

4. Mengacu pada kebijakan yang lebih luas, termasuk kebijakan terkait pandemi, dan menyampaikan 
masalah lainnya ke kelompok kerja KBG nasional. 

Kelompok kerja di tingkat provinsi dapat meliputi:

a. Koordinator komunitas

b. UPTD PPA/P2TP2A

c. LSM perempuan dan anak

d. Gugus Tugas COVID-19 Provinsi

e. Ormas pemerhati perempuan dan anak

f. Kepolisian (UPPA Polda/ Polreskab/ Polresta)

g. Lembaga Bantuan Hukum (LBH/LBH Apik)

h. Pemberi layanan psikososial (konselor, psikolog, psikiater)

i. Lembaga profesi (bidan, psikolog, dokter, dll)

j. Tokoh agama

k. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh perempuan)

l. RSUD/ Puskesmas

m. Rumah aman/perlindungan (milik pemerintah maupun nonpemerintah)

n. OPD lain (DP3A, Dinsos, Pendidikan, UMKM, Disnaker)

o. Dll. 

Organisasi pemimpin/koordinator akan menyusun agenda dan jadwal pertemuan, memimpin pertemuan, dan 
mendistribusikan risalah pertemuan kepada semua peserta dan kelompok kerja KBG lokal di wilayah tersebut, 
kelompok kerja KBG regional lainnya, dan kelompok kerja KBG nasional. Badan koordinasi akan menindaklanjuti 
dengan kelompok kerja KBG lokal dan/atau nasional untuk menangani masalah dan mengambil tindakan yang 
diperlukan.
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F KELOMPOK KERJA KBG DI TINGKAT NASIONAL

Koordinasi nasional diperlukan untuk memastikan agar rangkaian intervensi terkoordinasi secara koheren di 
tingkat nasional. Kelompok kerja KBG nasional memahami dan memberikan perhatian serta memantau kegiatan 
di lapangan melalui laporan dan risalah rapat dari kelompok kerja KBG lokal dan regional. Kelompok nasional 
membahas implementasi dan koordinasi dari perspektif nasional, memberikan dukungan, menyelesaikan 
masalah, dan melakukan advokasi di tingkat kebijakan dan tindakan untuk kelompok kerja KBG lokal dan 
regional sesuai dengan situasi pandemi. 

Sertakan rincian anggota kelompok ini, frekuensi dan tempat pertemuan. Kelompok ini dapat terdiri dari namun 
tidak terbatas pada:

a.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) (Koordinator)

b.       Kementerian PMK

c.        Kementerian Kesehatan

d.       Kementerian Sosial

e.       Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

f.        Kementerian Agama

g.       Badan Nasional Penanggulangan Bencana

h.       LPSK

i.         Lembaga HAM Negara (KPAI, Komnas Perempuan)

j.         Gugus Tugas Covid19 Nasional

k.      LSM perempuan dan anak nasional

l.         LSM nasional untuk bencana

m.     Badan PBB: UNFPA, UN Women*

n.       Lembaga Bantuan Hukum

o.       Akademisi

p.      Lembaga usaha

•diusulkan menjadi anggota
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Pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
melalui hasil pelaporan kasus di Pengaduan Masyarakat (PM), berkoordinasi dengan Deputi Perlindungan Hak 
Perempuan Bidang Penanganan Korban dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban selama masa 
pandemi, dan memiliki tugas antara lain: 

1. Melakukan koordinasi lintas lembaga kepada pihak-pihak terkait dalam memberikan layanan 
pendampingan bagi korban, antara lain Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dll. 

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani di tingkat 
provinsi dankasus yang melibatkan antar provinsi maupun lintas negara. 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana (mobil perlindungan dan 
motor perlindungan) yang ada di daerah berdasarkan laporan dari daerah untuk kemudian 
berkoordinasi dengan pihak terkait. 

Pemerintah daerah, dalam hal ini adalah UPTD PPA/P2TP2A Provinsi, dalam memberikan layanan pendampingan 
bagi korban selama masa pandemi memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan koordinasi lintas lembaga kepada pihak-pihak terkait dalam memberikan layanan 
pendampingan bagi korban, antara lain Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KUKM dan 
Perindustrian, dll. 

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani di tingkat 
kabupaten/kota. 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana (molin dan torlin) yang 
ada di daerah berdasarkan laporan dari kabupaten/kota untuk kemudian berkoordinasi dengan 
pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota adalah UPTD PPA/P2TP2A Kabupaten/Kota yang akan langsung 
melakukan penanganan teknis terhadap korban melalui kerja sama dengan PATBM, PUSPA, PUSPAGA, relawan 
berjarak, kader KDRT, Toga/Toma maupun pihak-pihak terkait lainnya yang langsung bersentuhan dengan 
korban. Beberapa bentuk layanan dapat diberikan dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan bentuk 
intervensi yang sudah disepakati oleh manajer kasus (MK) dan tenaga ahli (TA).
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Dalam situasi bencana, termasuk bencana nonalam seperti pandemi, kepedulian dan pelibatan aktif kelompok 
masyarakat melalui strategi yang memperhatikan gender, bahasa dan budaya dapat meningkatkan kesadaran dan 
intervensi untuk mencegah diskriminasi dan KBG. Dalam situasi pandemi, kebijakan pembatasan jarak fisik dan 
sosial yang diberlakukan dapat meningkatkan risiko terjadinya KBG, terutama dalam bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT). Maka pelibatan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan laki-laki, sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan KBG di tingkat komunitas. Bagian ini menjelaskan 
beberapa prinsip pengembangan pesan-pesan kunci yang efektif untuk komunitas mengenai pandemi, diskriminasi, 
dan KBG. 

A  KELOMPOK SASARAN PENERIMA KIE

a.  Penyintas KBG dan kelompok yang berisiko mengalami diskriminasi dan KBG, terutama perempuan 
dan anak perempuan.

b.  Perempuan dewasa

c.   Remaja perempuan

d.  Anak perempuan dan laki-laki yang terpisah dari orang tua atau pengasuhnya

e.  Laki-laki dewasa

f.   Remaja laki-laki

g.  Kelompok seksual minoritas

h.  Lansia

i.    Penyandang disabilitas

j.    Pekerja migran dan pengungsi 

k.  Lapas

l.    Kelompok masyarakat di panti

m.    Masyarakat di wilayah terpencil

n.  Kelompok masyarakat rentan/kelompok minoritas lainnya
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B   FORMAT PESAN

Komunikasi yang efektif akan memerlukan penggabungan format yang berbeda sehingga pesan yang sama 
dapat disampaikan dengan cara yang berbeda ke kelompok sasaran yang berbeda. Sangat penting untuk 
memahami profil/karakteristik kelompok sasaran untuk memastikan agar  komunikasi sesuai dengan kebutuhan 
dan harapan mereka dan tidak semakin meningkatkan risiko KBG.

•    Diversifikasi dan sesuaikan cara penyebaran ke berbagai kelompok masyarakat: Bagaimana mereka 
dapat mengakses informasi? Di mana/kapan harus menyiarkan atau meletakkan pesan/poster itu? 
Dan lain-lain.

•    Pesan harus singkat dan jelas, bahasa harus sederhana dan sesuai dengan budaya setempat.

•    Pesan harus selaras dengan pedoman pemerintah dan panduan global lainnya, seperti WHO, 
tentang cara mencegah COVID-19, dan tindakan pengendalian pencegahan infeksi yang perlu 
diperhitungkan.

•    Visual: gambar atau poster (bisa dimasukkan dalam dignity kit/atau bantuan sejenis)

•    Lisan: pesan audio (ditransmisikan melalui radio/pengeras suara/panggilan telepon)

•    Lisan dan visual: video (disebarkan melalui internet, media sosial, pesan teks, televisi, aplikasi 
komunikasi lainnya)

•    Pastikan pesan disampaikan dengan berbagai cara dan bahasa yang relevan, dan dalam format 
yang dapat diakses (termasuk huruf Braille) 

C  TOPIK UNTUK MATERI KOMUNIKASI, INFORMASI, 
 DAN EDUKASI SELAMA PANDEMI

Berikut beberapa topik yang dapat menjadi materi KIE terkait KBG selama pandemi:

1.  Risiko meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dalam masa pandemi: apa yang dapat 
dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan?
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2.  Risiko meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dalam masa pandemi: apa yang dapat 
dilakukan oleh laki-laki dan anak laki-laki?

3.  Dalam beberapa konteks, pelecehan dan eksploitasi seksual mungkin menjadi masalah yang lebih 
serius dalam masa pandemi: Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang berisiko? Bagaimana cara 
melakukan pengaduan dan bantuan apa yang tersedia?

4.  Pelecehan dan eksploitasi seksual mungkin menjadi masalah yang lebih serius dalam masa 
pandemi dalam konteks Anda: Apa yang dapat dilakukan laki-laki dan anak laki-laki?

5.  Praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan mungkin meningkat selama masa 
pandemi: Bagaimana kita bisa mencegahnya?

6.  Stigma sosial (termasuk terhadap petugas kesehatan/garis depan atau buruh migran yang baru 
kembali ke tanah air): Bagaimana mengurangi dan mencegah stigma tersebut?

7.  Layanan apa yang tersedia bagi korban KBG? Di mana dan bagaimana cara mengaksesnya? 

D  HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.  Memastikan penyebaran informasi dilakukan dengan cara yang tidak akan meningkatkan 
penyebaran COVID-19 atau meningkatkan risiko KBG.

2.  Sesuaikan semua komunikasi dengan konteks, persepsi, kepercayaan, dan praktik-praktik yang 
dilakukan di komunitas.

3.  Pesan yang disampaikan menerapkan pendekatan yang berpusat pada penyintas dan mampu 
memberdayakan.

4.  Pesan harus menunjukkan dukungan dan kepedulian, berdasarkan fakta, dan menghindari 
meningkatnya stigma sosial.

5.  Berkonsultasi dengan masyarakat (terutama dengan kelompok perempuan dan anak perempuan) 
dan kelompok berisiko tentang masalah yang menjadi perhatian terkait pandemi dan KBG, cara 
terbaik untuk mengembangkan pesan, dan cara penyebarannya.

6.  Identifikasi sumber informasi atau key influencers yang dapat dipercaya untuk mendukung/
menyebarkan pesan.
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7.  Gunakan umpan balik yang berkelanjutan untuk menyesuaikan pesan dengan situasi yang 
berkembang.

8.  Bangun kepercayaan dengan komunitas, pastikan mekanisme umpan balik diterapkan dan terus 
dipantau keberfungsiannya.

9.  Identifikasi platform khusus untuk melibatkan kelompok rentan atau marjinal.

10.   Pastikan tersedianya informasi tentang jalur rujukan KBG yang mencakup informasi terkini tentang 
layanan yang berfungsi dan tersedia.

11.  Verifikasi mekanisme pelaporan PSEA dan cakupannya di wilayah tempat layanan KBG tersedia.

12.  Verifikasi tindakan apa yang dapat dilakukan apabila tidak ada layanan KBG di daerah tersebut, 
serta jenis perlindungan alternatif dan struktur pendukung apa yang tersedia.
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