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Results

Query

Unique

Keberhasilan indikator ini diharapkan mempunyai korelasi po

Unique

PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP
ANAKOIeh: SuyantoAbstrakKekerasan terhadap perempuan

UnK|ue

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dapat berakar da
interpretasi agama yang keliru,

Unk)ue

ekonomi. pelayanan kesehatan maupun kebijakan yang dibu
termasuk institusi dalam bidang keagamaan

Unique

akibat tekanan jiwa. serta lebih dimungkinkan bertindak kejam
menguasai diri

Unique

Pendahuluan Dewasa ini perempuan Indonesia telah banyak
berbagai bidang. seperti pekeijaan.

Unique

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi PBB untuk Pengha
Perempuan. sehingga perempuan memiliki hak

Unique

Keberhasilan pembangunan kaum perempuan (lender) dapat
Pembangunan lender (IPJ) maupun

PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN DISKRIMfNASI TERHADAP PEREM
ANAKOIeh: SuyantoAbstrakKekerasan terhadap perempuan adalah tindaka
tercapainya kesetaraan, kemajuan dan perdamaian. Terjadinya kekerasan
berakar dari sistein budaya patriarki, interpretasi agama yang keliru, pen
kehidupan sosial ekonomi dan politik yang tidak adil terhadap perempua
kekerasan terhadap perempuan ditunjang atau didukung oleh sistem pendi
ekonomi, pelayanan kesehatan maupun kebijakan yang dibuat oleh inst
termasuk institusi dalam bidang keagamaan dan adat, serta institusi-institu
Tindak kekerasan yang dialami para korban kekerasan mengakibatican ti
penderitaan seperti: Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma,
menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa takut, berkemungkinan untuk
peiaku, kemampuan menyelesaikan masalah rendah, kemungkinan kegugur
korban yang hamil, bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat t
dimungkinkan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai
berkepanjangan dan tak meneinukan jalan keluar. Pendahuluan Dewasa ini
banyak mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti pekeijaan, p
Undang-undang Dasar kita juga menyatakan bahwa "seluruh warga sama
hukum" dan Indonesia juga telah meratifikasi konvensi PBB untuk Penghap
Perempuan, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan l
pembangunan kaum perempuan (lender) dapat dilihat melalui indikator In
(IPJ) maupun Indeks Pemberdayaan Jender (IPJ). Keberhasilan indikator i
korelasi positif terh

