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Code Book

1. Visibilitas (Visibility), merupakan sesuatu isu dapat diukur visibilitasnya berdasarkan
jumlah dan tingkat penonjolan beritanya. Dimensi ini diukur melalui tags atau mentions
dan rubrik.
a.

Apakah tags atau mentions yang paling banyak digunakan dalam isi berita di
Kompas.com pada kasus Yuyun dengan periode Mei – Oktober 2016?. Dilihat
berdasarkan tags atau mentions :
1= Yuyun (Pembahasan terkait kasus Yuyun secara personal)
2= Pemerkosaan Anak di Bengkulu (Pembahasan umum terkait pemerkosaan anak
di Bengkulu)
3= Perubahan Undang-Undang tentang perlindungan anak (Pembahasan terkait
dengan perubahan undang-undang)
4= Gerakan solidaritas untuk Yuyun #NyalaUntukYuyun (Aksi atau bentuk
solidaritas untuk kasus Yuyun dalam bentuk tagar maupun sebuah aksi demonstrasi)

b. Apakah rubrik yang paling dominan digunakan dalam isi berita di Kompas.com pada
kasus Yuyun dengan periode Mei – Oktober 2016?. Dilihat berdasarkan rubrik :
1= Nasional
2= Regional
3= Megapolitan
4= Entertainment dan Health

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

5= Tv Kompas
2. Audience Salience, merupakan relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Apakah
nilai berita yang paling dominan dalam isi berita pada kasus Yuyun di Kompas.com
dengan periode Mei – Oktober 2016 ?. Dilihat berdasaran nilai berita, yaitu:

1= Prominence (berita terkait dengan orang-orang penting, misalnya: dalam sebuah
berita terdapat pendapat dari presiden Joko Widodo terkait kasus Yuyun).
2= Human Interest (berita mengandung aspek emosional khalayak, misalnya: dalam
sebuah berita kasus Yuyun seorang khalayak yang membaca beritanya mengalami
kesedihan atau rasa prihatin dengan kasus tersebut).
3= Confilct/ Controversy (berita isi berita yang mengandung konflik, misalnya : dalam
berita kasus Yuyun terdapat pro dan kontra terkait dengan hukuman atau perubahan
undang-undang bagi tersangka).
4= Unusual (berita yang tidak biasa atau unik, misalnya: dalam sebuah berita kasus
Yuyun, seorang anak diperkosa oleh 14 orang).
5= Proximity (berita yang memiliki kedekatan dengan khalayaknya, misalnya: seorang
pembaca yang membaca berita kasus Yuyun merasakan kedekatan dengan pembaca
karena, si pembaca pernah melihat atau merasakan pelecehan seksual yang terjadi
pada dirinya sendiri).

3. Valensi (Valence), merupakan sebuah nada pemberitaan. Dimensi diukur dari indikator
nada pemberitaan dan narasumber.
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a. Apakah nada pemberitaan yang paling menonjol di Kompas.com pada pemberitaan
kasus Yuyun dengan periode Mei- Oktober 2016 ?. Dilihat berdasarkan:
1= Favorable (Isi berita yang disukai oleh pembaca, misalnya: pemberitaan pada
kasus Yuyun yang sifatnya mendukung untuk menghukum pelaku).
2= Netral

(Isi berita yang dinilai biasa saja oleh pembaca, misalnya: setelah

membaca berita terkait kasus Yuyun pembaca hanya menganggap hal tersebut biasa
saja).
3= Unfavorable (Isi berita yang tidak disukai oleh pembaca, misalnya: isi
pemberitaan kasus Yuyun yang dinilai menghina atau memojokkan korban atau
pelaku. Misalnya: penggunaan kata menghina “najis”).

b. Narasumber, orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber)
informasi; informan. Siapakah narasumber paling mendominasi dalam isi berita kasus
Yuyun di Kompas.com selama periode Mei- Oktober 2016 ?. Dilihat berdasarkan:
1= Pemerintahan (Sumber beasal dari legislatif, ekseskutif dan yudikatif)
2= Kepolisian (Sumber berasal dari pihak kepolisian bengkulu atau kepolisian
nasional)
3= Masyarakat (Sumber dari masyarakat yang bersimpati atas kasus Yuyun, salah
satunya adalah masyarakat yang ikut berdemo membela hak asasi perempuan)
4= Sosial Yuyun (Sumber dari lingkungan sosial Yuyun, seperti orang tua Yuyun,
Guru, atau teman- teman Yuyun)
5= Organisasi/ Pakar (Sumber dari organisasi atau aktivis yang berpartisipasi dalam
membahas kasus Yuyun)
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Coding Sheet
Nama : Della widiawan

Tags atau
Mentions

Audience
Salience
Nilai
Berita

Nada
Pemberitaan

Visibilitas

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14
15
16

Naras
umber

1

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3 Mei
2016
3 Mei
2016
3 Mei
2016

4

2

1

2

3

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

3 Mei
2016

3

3

1

1

3

3 Mei
2016

1

2

1

1

1

3 Mei
2016

4

2

1

4

5

3 Mei
2016

1

4

2

2

2

3 Mei
2016

3

2

1

1

1

3 Mei
2016

1

2

2

1

1

3 Mei
2016

1

5

1

1

1

3 Mei
2016

3

1

1

2

1

3 Mei
2016

1

1

2

2

4

4 Mei
2016

4

2

2

2

4

TGL

#NyalaUntukYuyun, Simpati
untuk Siswi SMP
Pelaku Pemerkosa dan
Pembunuh Siswi SMP Sempat
Hadiri Pemakaman Korban
Para Pelaku Tenggak Miras
Sebelum Perkosa dan Bunuh
Siswi SMP di Rejang Lebong
Mengapa Kita Tak
Membicarakan Yn, Remaja
Menteri Puan Belum Tahu
soal Kasus YN
Tahun Penjara

2 Mei
2016

4

1

3 Mei
2016

1

3 Mei
2016

Kekerasan Seksual Meningkat,
RUU PKS Didesak Segera
Disahkan
KPAI: Hukum Maksimal Para
Pemerkosa dan Pembunuh
Siswi SMP di Bengkulu
Luna Maya Bicara soal
Pemerkosa dan Pembunuh
Siswi SMP di Bengkulu
Beberapa Pelaku Sempat Ikut
Mencari Jenazah Siswi SMP
yang Mereka Perkosa
Respons Kasus YN,
Pemerintah Diminta
Perhatikan Sejumlah
Rekomendasi Ini
Kasus Pemerkosaan YN Bukti
Pendidikan Seksual Berbasis
Jender Belum Maksimal
Ini Contoh Peran Orangtua
dalam Pendidikan Seksual
agar Kasus YN Tidak
Terulang
Kondisi Darurat, DPR
Didesak Rancang UU soal
Penghapusan Kekerasan
Seksual
"Biasanya Yn Pulang Sekolah
Tidak Sendirian.."
Pelajar Banyuwangi Shalat
Gaib untuk Siswi SMP
Korban Pemerkosaan dan

Valensi
Rubrik

JUDUL BERITA
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34

Pembunuhan
Ledia Hanifa: Pemerkosa YN
Layak Dihukum Mati
Pelaku Pemerkosa dan
Pembunuh Siswi SMP Diduga
Kerap Tonton Film Porno
"Indonesia Sedang Darurat
Kekerasan Seksual"
Peduli Kasus YN, Aksi "Save
Our Sisters" Akan Bunyikan
Tanda Bahaya di Depan Istana
"Saya Khawatir Juga,
Takutnya Kalau Saya Sendiri
Jadi Korban"
"Yn Ingin Menjadi Guru..."
Fadli Zon Minta Puan Banyak
Baca Berita
Jokowi Minta Para Pemerkosa
dan Pembunuh YN dihukum
berat
Ibu: Aku Tak Punya Harta,
Hanya Yn dan Kembarannya
Hartaku
Pekan Ini, Pemerintah
Kembali Bahas Perppu Kebiri
untuk Para Paedofil
Selain Perkosa dan Tewaskan
Siswi SMP, Sebagian Pelaku
Pernah Cabuli Remaja Lain
Kasus Yn Dihukum Maksimal
Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Marak,
Menteri Yohana Akan Bikin
Survei
Meter dari Jalan Umum
Pemerintah Dinilai Lambat
Rancang Perppu Kebiri untuk
Pelaku Kejahatan Seksual
Aksi "Save Our Sisters" di
Depan Istana Tuntut
Pemerintah Tegas Melawan
Kekerasan Seksual
Menteri Yohana Kritik Kinerja
Aparat Tangani Kasus
Kejahatan Seksual
Menteri Yohana: Mengapa
Perppu Kebiri Lama? Ibu Puan

4 Mei
2016

3

3

2

1

3

4 Mei
2016

1

2

2

2

2

4 Mei
2016

3

5

2

2

3

4 Mei
2016

4

2

1

1

3

4 Mei
2016

1

1

1

2

1

1

5

1

2

4

1

1

2

1

1

4 Mei
2016

3

1

1

1

1

4 Mei
2016

1

2

1

2

4

4 Mei
2016

3

1

2

1

1

4 Mei
2016

2

2

2

1

2

4 Mei
2016

1

2

1

2

2

4 Mei
2016

1

1

1

1

1

4 Mei
2016

1

5

1

1

2

4 Mei
2016

4

1

1

1

1

4 Mei
2016

4

2

1

1

3

4 Mei
2016

3

1

1

2

1

4 Mei
2016

3

1

1

1

1

4 Mei
2016
4 Mei
2016

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
49
50
51

yang Bisa Menjelaskan
Di Sekolah, Yn Dikenal
sebagai Sosok yang Cerdas
dan Periang
Menteri Yohana: 50 Persen
Pelaku Pencabulan Anak,
Penikmat Pornografi
Di Rumah, Yn Dikenal Rajin
dan Tak Pernah Mengeluh
Mengurus Rumah
Menurut Kriminolog, Ini yang
Melatari Banyak Pelaku
Terlibat dalam Kasus Yn
Orangtua Yn Minta
Pemerkosa dan Pembunuh
Anaknya Dihukum Mati
Ketua MPR: RUU PKS Harus
Disahkan agar Kasus YN Tak
Terulang
Bima Arya: Kasus YN
Kajahatan Luar Biasa
Minta Tembak Mati Pelaku
Kejahatan Seksual, Menteri
PPA Sebut Nyawa Dibayar
Nyawa
Michelle Ziudith: Kebiri
Pemerkosa dan Pembunuh Yn
Menteri Yohana: Orangtua
Pemerkosa Yn Dapat
Dihukum Penjara
Puan: Kasus Yn Jadi
Momentum Terapkan
Hukuman Maksimal Pelaku
Kekerasan Seksual
Kepergian Yn dan Meja
Belajarnya yang Selalu
Basah...
"Biarkan Meja dan Kursi Yn
Kosong untuk Kami Ingat"
Menteri Yohana Sebut Jalan
Menuju Rumah Yn Tak
Ramah bagi Perempuan
Kekerasan dan Kultur
Patriarki
Sambut Menteri Perempuan,
Teman-teman Yn Ajukan Tiga
Permintaan
Muhaimin: Kasus Yn Betulbetul Tragedi yang
Memalukan

4 Mei
2016

1

2

1

2

4

4 Mei
2016

3

1

1

1

1

4 Mei
2016

1

2

1

1

4

4 Mei
2016

1

2

1

2

5

4 Mei
2016

1

2

2

1

4

4 Mei
2016

4

1

1

1

1

4 Mei
2016

1

1

2

4

1

4 Mei
2016

1

1

2

2

1

4 Mei
2016

1

2

2

1

5

5 Mei
2016

1

1

1

2

1

5 Mei
2016

3

1

1

2

1

5 Mei
2016

1

2

1

2

4

5 Mei
2016

1

2

2

1

4

5 Mei
2016

1

1

1

2

1

5 Mei
2016

1

5

1

1

5

5 Mei
2016

1

1

2

2

1

5 Mei
2016

1

1

1

2

1
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69

Menpora Dukung Hukuman
Kebiri untuk Pemerkosa dan
Pembunuh Yn
Saudara Kembar Yn
Ditawarkan Ikut Pesantren
Gratis di Malang
"Semua Tergantung Duit"
Ada Celah Hukum di Kasus
YN, Penegak Hukum Diminta
Teliti
Pemerkosaan Yn
Mensos: Perppu Kebiri
Menunggu untuk Diteken Para
Menteri
Terlibat Kasus Pencabulan
Pasca-kasus Yn, Perda
Minuman Beralkohol
Mendesak
Kasus Yn Terungkap,
Gubernur Larang Pesta hingga
Larut Malam
Unicef Dorong Pemerintah
Beri Perlindungan Terhadap
Anak dari Kekerasan Seksual
Komnas PA: Cari Akar
Masalah Kekerasan Seksual
pada Anak!
Prihatin Kasus Pemerkosaan
dan Pembunuhan YN, Warga
NTB Nyalakan Lilin
Media Harus Jadi "Cyber
Teacher" bagi Masyarakat
Cegah Kekerasan Seksual,
Indonesia Bisa Belajar dari
Afrika Selatan
DPR Diminta Percepat
Pembahasan RUU
Penghapusan Kekerasan
Seksual
Konselor Ingin Pemerkosa
Diterapi
Mensos: "Warning System"
Kekerasan Seksual Dimulai
dari RT/RW
Seknas Perempuan: Pola Pikir
yang Membuat Ingin
Memerkosa, Bukan Hasrat

5 Mei
2016

1

1

1

2

1

6 Mei
2016

1

2

2

1

4

6 Mei
2016

1

2

3

2

4

6 Mei
2016

3

2

2

2

1

6 Mei
2016

1

2

1

2

2

6 Mei
2016

3

1

1

2

1

6 Mei
2016

2

2

1

2

2

7 Mei
2016

1

2

1

2

1

7 Mei
2016

1

2

2

3

1

7 Mei
2016

3

2

1

3

3

7 Mei
2016

1

1

2

2

1

7 Mei
2016

4

2

2

3

3

7 Mei
2016

4

2

2

1

3

7 Mei
2016

3

2

2

1

3

7 Mei
2016

3

1

1

1

1

7 Mei
2016

1

2

1

2

5

7 Mei
2016

3

1

1

3

1

7 Mei
2016

1

2

1

2

1
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70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80

81

82

83
84
85
86

Seksual
Solidaritas Yn Digelar di
Bundaran HI
Pemerintahan Diminta Jadikan
Kasus Yn sebagai Momentum
Perkuat Penanganan Kejahatan
Seksual
Akademisi: Yn, Martir dari
Akumulasi Kemiskinan di
Rejang Lebong
Grace Natalie Pastikan Aksi
Solidaritas Yn Tak Pakai
Embel-embel PSI
Ahok Berharap Kasus yang
Menimpa Yn Tidak Terjadi di
Jakarta
Kemendikbud Diminta
Galakkan Pendidikan
Seksualitas bagi Pelajar
Ketua MPR Minta Pemerkosa
Yn Dihukum Seberat-beratnya
Mendikbud: Jika Melihat
Seseorang Terancam, Jangan
Diam, Bantu!
Hidayat Nur Wahid Nilai
Perlu UU untuk Atasi
Kejahatan seperti Kasus Yn
Pemuda hingga Korban
Sekarat
Tujuh Pelaku Pembunuh dan
Pemerkosa Yn Divonis 10 Th
penjara
Sidang Vonis Pelaku
Pemerkosaan dan
Pembunuhan Yn Digelar Hari
Ini
Ramai-ramai Datang ke
Sidang Kasus Yn, Warga
Penasaran dengan Wajah
Pelaku
Respons Kasus Kekerasan
Seksual, Pemerintah Akan
Siapkan Perppu
Dua Pelaku Kasus Yn Masuk
DPO
Pimpinan DPR Sebut
Pelecehan Seksual Terhadap
Anak-anak Harus Masuk
"Extraordinary Crime"
Hidayat Lebih Setuju Revisi

8 Mei
2016

4

2

1

1

3

8 Mei
2016

1

1

1

2

1

8 Mei
2016

2

2

2

3

5

8 Mei
2016

4

2

2

3

3

8 Mei
2016

1

1

2

1

1

9 Mei
2016

1

1

2

2

1

9 Mei
2016

1

1

2

1

1

9 Mei
2016

1

1

2

1

1

9 Mei
2016

3

1

1

2

1

10 Mei
2016

1

2

2

2

2

10 Mei
2016

1

2

2

2

2

10 Mei
2016

1

2

2

1

2

10 Mei
2016

1

2

1

1

4

10 Mei
2016

3

1

2

1

1

10 Mei
2016

1

2

1

1

2

10 Mei
2016

1

1

2

1

1

10 Mei

1

1

2

1

1
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UU Perlindungan Anak
daripada Terbitkan Perppu
Kebiri
Tidak Hanya Pemerintah,
87 Orangtua Turut Berperan agar
Kasus YN Tidak Terulang
Jokowi Ingin Kekerasan
88 Seksual Anak Masuk
Kejahatan Luar Biasa
Jokowi Putuskan Kekerasan
89 Seksual terhadap Anak
Kejahatan Luar Biasa
Pemerintah Pertimbangkan
90 Usulkan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual
Kasus Yn dan Kawasan
91
"Texas" di Bengkulu
Polisi Ringkus 12 Pemuda
92 Perkosa Siswi SMP
Berprestasi, Dua Orang Buron
Pemerintah Wacanakan
Hukuman Tambahan yang
93 Bikin Malu Pelaku Kejahatan
Seksual
Hukuman Kebiri atau Mati
Dikhawatirkan Malah
94 Memperkuat Intimidasi
terhadap Korban
Ini Instruksi Jokowi untuk
95 Tangani Kejahatan Seksual
terhadap Anak
"Selama Ini Kasus
96 Pemerkosaan Macet di
Kepolisian"
Kebiri, hingga Pemasangan
97 Cip
Komnas Perempuan:
98 Pemerkosaan Bukan Hanya
Masalah Genital
BKKBN: Hukuman Kebiri
99
Memutus Fungsi Keluarga
Ini Alasan RUU Penghapusan
100 Kekerasan Seksual Harus
Segera Disahkan
Antisipasi Tindak Kekerasan
Seksual, Kemendikbud
101 Ajukan Sejumlah
Rekomendasi
Komnas Perempuan: Dampak
102
Kekerasan Seksual Itu Seumur

2016

10 Mei
2016

1

2

2

1

1

10 Mei
2016

3

1

2

1

1

10 Mei
2016

3

1

2

2

1

10 Mei
2016

3

1

2

1

1

10 Mei
2016

1

2

2

1

4

11 Mei
2016

1

2

2

2

2

11 Mei
2016

3

2

2

1

1

11 Mei
2016

3

2

2

1

1

11 Mei
2016

1

1

1

1

1

11 Mei
2016

1

1

1

1

2

11 Mei
2016

3

3

2

1

1

12 Mei
2016

4

2

2

1

3

12 Mei
2016

3

2

1

1

1

12 Mei
2016

3

1

1

1

1

12 Mei
2016

3

2

2

1

1

12 Mei
2016

3

2

1

1

1
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103
104
105
106
107
108

Hidup
Prihatin Kasus Yn, Megawati
Beri Pesan Khusus untuk
Cucu-cucunya
Dukung RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual, Megawati
Ingatkan Peran Ibu-ibu
Komnas Perempuan: 40
Persen Kasus Kekerasan
Seksual Berhenti di Polisi
Jokowi Belum Terima Draf
Perppu Terkait Kejahatan
Seksual terhadap Anak
Presiden Minta Perppu
Kejahatan Seksual
Dirampungkan Secepatnya
Kematian YN

Puisi dan 1.000 lilin pada
109 peringatan 40 hari kematian
Yn
Menag: Anak Pelaku
110 Kejahatan Seksual Juga
Korban
45 Hari Buron, Pembunuh Yn
111 Akhirnya Menyerahkan Diri
(Diri)
Saat Melarikan Diri, Dua
Pelaku Kasus YN Berpencar

112

Tujuh Pembunuh dan

113 Pemerkosa Yn Dipindah ke
114

Lapas Anak
Pemerkosaan, Salah Siapa?
Berkas Perkara 6 Pembunuh

115 dan Pemerkosa Yn

116

117
118
119

Dilimpahkan ke Jaksa
Kecam Pencabutan Perda
Larangan Miras, Parmusi
Ancam Tarik Dukungan ke
Jokowi
Orangtua Yn Kini Belajar
Menanam Sayur di Bukit
Kaba
Kini Kampung Yn Mulai
Terang Benderang
Pengusaha Batubara
Bangunkan Rumah untuk

12 Mei
2016

1

1

1

1

1

12 Mei
2016

3

1

1

1

1

12 Mei
2016

3

2

1

1

1

13 Mei
2016

3

1

1

1

1

13 Mei
2016

3

1

1

3

1

13 Mei
2016

1

2

1

3

2

13 Mei
2016

4

2

1

2

3

13 Mei
2016

3

2

1

1

1

17 Mei
2016

1

2

1

2

2

18 Mei
2016

1

2

2

4

2

19 Mei
2016

1

2

2

2

2

22 Mei
2016

1

1

2

2

1

25 Mei
2016

1

2

2

2

2

30 Mei
2016

3

2

2

2

1

7 Juni
2016

1

2

1

2

4

1

2

2

2

4

1

2

1

2

4

8 Juni
2016
11 Juni
2016

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

Orangtua Yn
6 Tersangka Pembunuh dan
120 Pemerkosa Yn segera
Disidangkan (Disidangkan)
Lima Pemerkosa dan
121 Pembunuh Yn Diancam Pasal
Pembunuhan Berencana
Penghargaan

122

Hilangkan Trauma, Saudara

123 Kembar Yn Mulai Masuk
124
125
126
127

Pesantren di Malang
Kamis, Lima Pembunuh dan
Pemerkosa Yn Jalani Sidang
Perdana
Pemerkosa dan Pembunuh
Yuyun Terancam Hukuman
Mati
Otak Pemerkosaan dan
Pembunuhan Yn Dituntut
Hukuman Mati
Terdakwa Pemerkosa Yuyun
Dituntut Hukuman Mati

Empat Pemerkosa dan
Pembunuh Yn Minta Dihukum
128 Mati, Majelis Hakim Terkejut
(Pembunuh Yn Minta
Dihukum Mati)
KPAI Apresiasi Vonis Mati
129 Pemerkosa dan Pembunuh Yn
Pemerkosa dan Pembunuh Yn

130 Divonis Hukuman Mati
Pelaku Utama Pemerkosa

131 Yuyun Dihukum Mati
Kisah Tragis Yn dan Vonis
132 Mati untuk Pemerkosanya
Terpidana Mati Pemerkosa

133 dan Pembunuh Yn Ajukan
Banding

20 Juni
2016

1

2

2

2

2

24 Juni
2016

3

2

3

2

2

1 Juli
2016

1

2

1

5

2

21 Juli
2016

1

2

2

2

4

1 Agustus
2016

1

1

2

5

2

4 Agustus
2016

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

2

5

4

4

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

3

2

1

1

2

4

3

3

1

2

8
September
2016
9
September
2016
16
September
2016
29
September
2016
29
September
2016
29
September
2016
30
September
2016
3 Oktober
2016
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#NyalaUntukYuyun, Simpati untuk
Siswi SMP yang Tewas Diperkosa 14
Pemuda
Senin, 2 Mei 2016 | 20:47 WIB

"Pemberlakuan darurat kekerasan anak
dan perempuan wajib dilakukan Pemda
Rejang Lebong agar Pemda memiliki arah
dan tujuan jelas dalam penuntasan
persoalan ini," kata Juniarti.
Aksi #NyalaUntukYuyun mendapatkan
perhatian banyak pihak danviral di jejaring
sosial.

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
BENGKULU, KOMPAS.com — Dunia
maya di media sosial, terutama Twitter,
mendadak ramai dengan munculnya tagar
#NyalaUntukYuyun.
Tagar ini merupakan bentuk perlawanan
dan solidaritas netizenterhadap
meninggalnya YN (14), seorang siswi
SMP di Desa Padang Ulak Tanding,
Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, pada pertengahan April 2016
yang diperkosa 14 pemuda saat pulang
sekolah.
Manajer Program Cahaya Perempuan
Women Crisis Center, Juniarti,
menyebutkan, sudah seharusnya darurat
kekerasan terhadap perempuan dan anak
ditetapkan di daerah Rejang Lebong,
Bengkulu.
Ia bahkan menyebutkan, sepanjang 2016,
terdapat 36 kasus kekerasan anak dan
perempuan yang terjadi.
Sebelumnya, di Kabupaten Rejang
Lebong pada tahun 2015, peristiwa
kekerasan mencapai 84 kasus.

"Disaat kita merayakan #hardiknas, ada
anak usia 14 tahun yang dirampas masa
depan dan hidupnya. Diperkosa 14 orang
dan dibunuh!#NyalaUntukYuyun," tulis
Luluk Hamidah dalam akun Twitter-nya.
"#NyalaUntukYuyun. Nyalakan api
solidaritasmu untuk Yuyun. Anak 14 tahun
yang diperkosa 14 orang kemudian
meninggal," tulis Kartika Jahja, mengajak
semua pihak untuk mendukung aksi ini.
Selain berbagai tweet dukungan dengan
tagar #NyalaUntukYuyun,
dukungan netizen terhadap YN pun
muncul di media sosial dalam bentuk
video yang menyampaikan pesan
solidaritas, "Kami bersama Yuyun".
Kisah meninggalnya YN, siswi SMP di
Bengkulu, ini cukup tragis. Korban
ditemukan tewas di dalam jurang. Kondisi
jenazah korban pun dalam keadaan
membusuk.
Korban ditemukan dalam keadaan nyaris
tanpa busana dengan kaki dan tangan
terikat, Senin (4/4/2016).
Dalam waktu beberapa hari, Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,
meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan YN.
Kepala Polres Rejang Lebong Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto
mengatakan, 12 pelaku itu masing-masing
berinisial De (19), To (19), dan Da (17).
Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
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giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.

sekadar menonton.

Pelaku Pemerkosa dan Pembunuh
Siswi SMP Sempat Hadiri Pemakaman
Korban

Hingga kini, 12 pelaku sudah ditangkap
polisi, sementara dua lainnya masih
buron.

Selasa, 3 Mei 2016 | 13:12 WIB

"Pengejaran terhadap dua pelaku lain
masih dilakukan, secepatnya akan
diringkus," kata Eka Candra.

Para pelaku, lanjut Kapolsek, berusia 17
hingga 21 tahun merupakan teman-teman
korban dan tinggal satu desa.

Yn merupakan siswi SMP yang ditemukan
tewas di dasar jurang dalam keadaan
mengenaskan. Tangan dan kakinya
terikat.

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.

Berkat kerja keras polisi, akhirnya 12
pelaku pemerkosa dan pembunuh Yn
diringkus. Pelaku tak lain rekan korban
yang terpengaruhi minuman keras jenis
tuak.

Para Pelaku Tenggak Miras Sebelum
Perkosa dan Bunuh Siswi SMP di
Rejang Lebong
Selasa, 3 Mei 2016 | 09:28 WIB

(PUT), Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, Iptu Eka Candra
mengungkapkan, para pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan siswi
SMP berinsial Yn (14) selain ikut mencari
jasad korba juga sempat menonton olah
TKP dan menghadiri pemakaman korban.
“Salah satu Tsk berinisial De adalah
teman dekat Yuyun, dan ikut terlibat
dalam pencarian Yuyun waktu itu,” kata
Eka Candra, Selasa (3/4/2016).
Para tersangka aktif mulai dari pencarian
saat Yn hilang hingga prosesi
pemakaman. Ini dilakukan untuk
mengelabui petugas kepolisian.
Begitu juga saat polisi melakukan
penyelidikan dan olah tempat kejadian
perkara, beberapa pelaku hadir untuk

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
BENGKULU, KOMPAS.com —
Kepolisian Resor Rejang Lebong, Provinsi
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Bengkulu, menggelar rekonstruksi atau
reka ulang kasus pemerkosaan dan
pembunuhan pelajar SMP di daerah itu
yang melibatkan belasan tersangka,
Sabtu (2/4/2016) lalu.

orang. Yang sudah ditangkap sebanyak
12 orang. Dari jumlah itu, terdapat empat
orang berstatus anak di bawah umur yang
masih bersekolah di tingkat SMP dan
SMA.

Menurut pantauan Antara, rekonstruksi
yang dilaksanakan di halaman Mapolres
Rejang Lebong ini dipimpin Kapolsek
Padang Ulak Tanding Iptu Eka Chandra
dan disaksikan Wakapolres Rejang
Lebong Kompol Ilva Siswanto, Kasat
Reskrim AKP Chusnul Qomar, dan Kajari
Curup Eko Hening Wardhono.

"Dua tersangka yang masih buron saat ini
masih dalam pengejaran petugas.
Identitasnya sudah dikantongi anggota di
lapangan," ujarnya.

Kompol Ilva Siswanto, seusai
rekonstruksi, mengatakan, rekonstruksi ini
dilaksanakan guna mencari kejelasan
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Yn (15), pelajar SMP di
Kecamatan Padang Ulak Tanding, oleh 12
dari 14 orang tersangka yang sudah
diamankan.
"Kasus ini terjadi pada Sabtu, 2 April
2016, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam
kebun di Desa Kasie Kasubun,
Kecamatan Padang Ulak Tanding,"
katanya.
Dalam rekonstruksi ini, kata Ilva, para
tersangka yang masih berstatus anakanak dan dewasa saling bersaksi guna
memeragakan 65 adegan.
Para tersangka yang sudah diamankan
ini, kata dia, diancam dengan pelanggaran
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan
Anak juncto Pasal 76-c dan Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dengan ancaman
penjara selama 15 tahun.

Dalam 65 adegan rekonstruksi ini
diketahui, korban saat kejadian sedang
berjalan pulang dari sekolah di SMPN di
Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang
Ulak Tanding. Rumah korban berjarak
sekitar 300 meter dari sekolah.
Para pelaku sebelumnya menenggak
minuman keras jenis tuak. Mereka
kemudian mencegat korbannya di jalanan
dekat kebun karet milik salah seorang
warga. Korban dicegat oleh tersangka,
yakni Dedi dan kawan-kawan.
Korban ditangkap kemudian disekap dan
dianiaya hingga pingsan. Korban
selanjutnya diperkosa.
Para pelaku yang sudah diamankan ini
antara lain Dedi Indra Muda alias Edit
(19), Tomi Wijaya (19) alias Tobi dan D
alias J (17), Suket (19), Bobi (20), Faisal
alias Pis (19), dan Zainal (23).
Selain itu, ada Febriansyah Saputra (18),
Sulaimansyah (18), A (17), serta EG (16)
yang merupakan pelajar SMA dan S (16)
yang tercatat sebagai kakak kelas korban
di SMPN5 Padang Ulak Tanding. Semua
pelaku berasal dari Dusun V, Desa Kasie
Kasubun.

Kronologi kejadian
Kapolsek Padang Ulak Tanding Iptu Eka
Chandra menambahkan, para tersangka
pelaku dalam kasus itu sebanyak 14
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Mengapa Kita Tak Membicarakan Yn,
Remaja yang Tewas Diperkosa 14
Pemuda?
Selasa, 3 Mei 2016 | 06:11 WIB

Menurut data Spredfast misalnya, kata
kunci Yn di Twitter mulai naik grafiknya
pada akhir pekan lalu dengan jumlah
kicauan lebih dari 1.800 kali, itu dipicu
oleh inisiatif sejumlah pengguna untuk
menggunakan tagar Nyala Untuk Yuyun
sebagai wujud simpati.
Padahal, laporan tentang adanya seorang
siswi SMP yang ditemukan tewas tanpa
busana itu muncul pada Selasa, 5 April
lalu, dalam beberapa situs berita lokal
Bengkulu.

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
JAKARTA, KOMPAS.com - Apakah
kasus perkosaan tidak berhak mendapat
perhatian lebih besar ketimbang drama
politik ibu kota atau kasus korupsi?
Inilah pertanyaan yang muncul di media
sosial setelah sejumlah pengguna
mengungkapkan kegelisahannya terkait
kasus Yn, remaja yang tewas setelah
diperkosa 14 pria di desa kecil di
Bengkulu.
"Kita sudah mati rasa," kicau Kartika
Jahja, aktivis dan musisi independen di
Twitter. "'Oh kasus perkosaan lagi...' Oke.
Lanjut. Kadang itu lebih menyakitkan dari
kejahatannya sendiri."
"Banyak yang menganggap bahwa kasus
pemerkosaan 'tidak lebih penting'
daripada, misalnya, kasus korupsi," kata
pemilik akun @csi_wulan.
Memang tidak banyak media yang
menulis berita tentang Yn. Pun, tak
banyak orang membicarakannya.

Penyelidikan yang dilakukan polisi
mengungkap bahwa siswi berusia 14
tahun berinisial Yn bin Yakin itu diperkosa
oleh 14 pemuda hingga tewas. Sebanyak
12 pelaku ditangkap dan terancam
hukuman hingga 15 tahun penjara.
Menyalahkan korban
Bagi Sophia Hage, direktur kampanye
kelompok penyintas kekerasan seksual
Lentera Indonesia, setidaknya ada dua hal
yang membuat kasus ini luput
dibicarakan.
Pertama, kasus ini terjadi jauh dari ibu
kota, di sebuah desa yang jauh dari
paparan media massa dan jejaring sosial.
"Sangat mudah orang mengatakan
kejadiannya kan bukan di sini, jadi tidak
ada hubungannya dengan saya," katanya
kepada BBC Indonesia.
Faktor kedua adalah masih kuatnya
stigma bahwa kekerasan seksual terjadi
disebabkan karena kesalahan korban,
bukan pelaku.
Sering dalam kasus perkosaan, misalnya,
orang lebih berfokus pada apa yang
dipakai korban saat itu. Lalu mengapa dia
pulang malam atau mengapa orangtuanya
tidak bisa mendidik anak perempuannya
dengan baik, kata Sophia yang
mendirikan Lentera Indonesia bersama
Wulan Danoekoesoemo.
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"(Karena itu) orang lebih menyalahkan
korban dan sistem dukungan di sekitar
korban, daripada mempertanyakan
tindakan kriminal pelaku."
Victim blaming, atau kecenderungan
masyarakat menyalahkan korban
kekerasan seksual inilah yang membuat
banyak perempuan enggan melaporkan
kekerasan yang dialaminya.
"Kasus Yuyun ini adalah cerminan. Ujung
dari gunung es, karena lebih dari 75%
kekerasan seksual tidak terlaporkan,"
katanya.

Menteri Puan Belum Tahu soal Kasus
YN
Selasa, 3 Mei 2016 | 17:14 WIB

tanggapannya soal kasus YN, di
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa (3/5/2016).
Sejak pagi tadi, kata Puan, dia belum
mengakses pemberitaan media massa
karena sibuk dengan aktivitas di kantor.
Sementara itu, saat ditanya soal
pembahasan hukuman kebiri bagi pelaku
kejahatan seksual, khususnya terhadap
anak, Puan mengatakan, belum
mendapatkan informas soal
perkembangan terbarunya.
Namun, ia berharap hukuman itu bisa
secepatnya diberlakukan.
"Nanti saya cek lagi. Yang pasti memang
ini sudah dalam proses secepatnya dan
kemudian tentu saja akan segera
ditindaklanjuti," ujar Puan.
Puan mengatakan, hukuman itu
rencananya akan diatur dalam Peraturan
Pengganti Undang-Undang (Perppu).
#NyalaUntukYuyun
Seperti diberitakan, beberapa hari ini,
dunia maya terutama Twitter, mendadak
ramai dengan munculnya tagar
#NyalaUntukYuyun.

Indra AkuntonoMenko Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
dalam acara peletakkan batu pertama
Rumah Sehat Baznas, di Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah, Jumat (18/9/2015).
Powered by Telkomsel BlackBerry®
JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani mengaku
belum mengetahui kasus yang menimpa
seorang siswi di Bengkulu, YN (14). YN
diperkosa 14 pemuda dan ditemukan
dalam kondisi meninggal dunia.
Puan mengatakan, ia belum membaca
pemberitaan soal kasus yang kini tengah
menjadi perhatian publik itu.
"Wah saya belum tahu. Apa tuh ya? Saya
belum dengar," ujar Puan, saat ditanya

Tagar ini merupakan bentuk perlawanan
dan solidaritas netizen terhadap
meninggalnya YN (14), seorang siswi
SMP di Desa Padang Ulak Tanding,
Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, pada pertengahan April 2016
yang diperkosa 14 pemuda saat pulang
sekolah.
Kisah meninggalnya YN, cukup tragis.
Korban ditemukan tewas di dalam jurang.
Dalam waktu beberapa hari, Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,
meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan YN. Kepala Polres
Rejang Lebong Ajun Komisaris Besar
Polisi Dirmanto mengatakan, 12 pelaku itu
masing-masing berinisial De (19), To (19),
dan Da (17). Ketiga warga Desa Kasie
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Kasubun, Padang Ulak Tanding, itu
ditangkap pada Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.

Tahun Penjara
Selasa, 3 Mei 2016 | 17:46 WIB

ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 dan 2
KUHP, juga Pasal 80 ayat 3 Nomor 35
Tahun 2014.
"Tuntutannya adalah 10 tahun, seperti
dakwaan jaksa," kata Eko.
Sementara itu, untuk lima pelaku lain,
sidangnya akan digelar pada Rabu
(4/5/2016) dengan agenda sidang pleidoi.
Para terdakwa merupakan pelaku
tindakan pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap siswi SMP Yn (14) yang terjadi
pada pertengahan April 2016.
Korban Yn ditemukan tewas di dalam
jurang dengan tangan dan kaki terikat dan
sudah membusuk. Kasus ini mendadak
menjadi perhatian publik secara luas sejak
munculnya gerakan solidaritas terhadap
korban Yn.

Kompas.com/ EricssenIlustrasi
pencabulan.
BENGKULU, KOMPAS.com — Jaksa
penuntut umum (JPU) menuntut tujuh
pemerkosa dan pembunuh Yn (14)
dengan hukuman penjara 10 tahun.

Kekerasan Seksual Meningkat, RUU
PKS Didesak Segera Disahkan
Selasa, 3 Mei 2016 | 13:01 WIB

Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun
penjara itu merupakan pelaku yang
dianggap masih di bawah umur. Ketujuh
pelaku itu ialah De (18), Da (17), Fs (18),
Su (18), Al (17), So (16), dan Ek (16).
Tuntutan tersebut disampaikan JPU Arlya
Noviana Adam dalam sidang yang
dilakukan secara tertutup di Pengadilan
Negeri Curup, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, Selasa (3/5/2016).
Sidang dipimpin oleh hakim ketua Heny
Farida dan dua hakim lainnya, yakni
Hendri Sumardi dan Fakhrudin, dimulai
pada pukul 11.00 WIB.
Kajari Curup, Eko Hening Wardoyo,
menjelaskan, para pelaku didakwa
dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 55

SHUTTERSTOCKILUSTRASI
JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus
pemerkosaan dan pembunuhan seorang
siswi SMP di Bengkulu berinisial YN (14)
menimbulkan reaksi keras dari banyak
elemen masyarakat.
Sebanyak 118 organisasi masyarakat sipil
mendesak PemerintahJoko Widodo untuk
segera bertindak dalam merespons kasus
kekerasan tersebut karena dinilai sebagai
kondisi darurat nasional.
Aktivis dari Organisasi Perempuan,
Mahardika, Lathiefah Widuri
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Retyaningtyas mengatakan, Pemerintah
harus bertanggung jawab dengan segera
membentuk payung hukum untuk
mencegah dan perlindungan, khususnya
bagi perempuan dan anak dari tindak
kekerasan seksual.
Tyas mendesak Pemerintah dan DPR
untuk mengesahkan Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUUPKS) yang saat ini masuk dalam
Prolegnas 2016.
"Butuh segera payung hukum untuk
kekerasan seksual. Pemerintah harus
segera mengesahkan RUU PKS, jika
semakin ditunda akan semakin banyak
korban," ujar Tyas saat jumpa pers di
kantor Yayasan Lembaga Hukum
Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa
(3/5/2016).
Tyas menuturkan, Kasus yang menimpa
YN di Bengkulu menunjukkan bahwa
siapapun dapat menjadi korban dan
pelaku kekerasan.

"Negara harus bertanggungjawab karena
kasus kekerasan terhadap perempuan
terus meningkat. Salah satunya dengan
RUUPKS karena diatur lebih detail
penanganan kasus kekerasan seksual
dan tentunya berpihak pada korban," kata
dia.
Lebih lanjut, Tyas menekankan saat ini
masyarakat luas memiliki tanggung jawab
untuk membangun solidaritas
antikekerasan seksual dan terus
mengkampanyekan bahwa perempuan
memiliki hak atas tubuhnya untuk
terhindar dari berbagai bentuk kekerasan
seksual.
"Melawan kekerasan terhadap perempuan
harus digalakan karena perempuan punya
hak atas tubuhnya," kata Tyas.

KPAI: Hukum Maksimal Para
Pemerkosa dan Pembunuh Siswi SMP
di Bengkulu
Selasa, 3 Mei 2016 | 14:07 WIB

Kekerasan pun bisa terjadi di mana saja,
bahkan di tempat-tempat yang dianggap
aman.
Dia pun menganggap instrumen hukum
yang digunakan dalam menangani
kekerasan seksual melalui pasal
pencabulan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tidak mampu menjadi
solusi yang efektif.
Terbukti dari Catatan Tahunan Komnas
Perempuan 2016, kasus kekerasan
seksual naik menjadi peringkat kedua dari
keseluruhan kasus kekerasan terhadap
perempuan.
Bentuk kekerasan seksual tertinggi pada
ranah personal adalah perkosaan, yakni
sebanyak 2.399 kasus.
Oleh karena itu, Tyas memandang
perlunya sebuah payung hukum yang
berperspektif terhadap korban dan tidak
menempatkan korban (perempuan)
sebagai pihak yang disalahkan.

Ambaranie Nadia K.MKetua KPAI
Asrorun Ni'am Sholeh (tengah) dan
komisoner KPAI lain melaporkan
peretasan situs KPAI ke Bareskrim Polri,
Selasa (3/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Asrorun
Ni'am Sholeh meminta para pemerkosa
dan pembunuh YN (14), siswi SMP di
Bengkulu dihukum maksimal.
"Pelaku tindak pidana anak apalagi terkait
kejahatan seksual harus ada mekanisme
pengenaan hukum yang maksimal. Kasus
yang melibatkan anak di Bengkulu secara
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usia sudah masuk usia
pertanggungjawaban hukum," ujar
Asrorun di Bareskrim Polri, Jakarta,
Selasa (3/5/2016).

Jasad korban ditemukan di jurang dalam
kondisi tangan dan kaki terikat. Korban
diperkosa dan dianiaya saat pulang ke
rumah dari sekolah.

Asrorun mengatakan, meski dihukum,
para remaja yang rata-rata berumur 16
tahun hingga 17 tahun itu tetap harus
diperlakukan khusus.

Luna Maya Bicara soal Pemerkosa dan
Pembunuh Siswi SMP di Bengkulu

Perlu dipastikan ada pendampingan
hukum karena asumsinya ada pengaruh
luar yang membuat mereka melakukan
kejahatan.

Selasa, 3 Mei 2016 | 18:17 WIB
Shares

"Catatan kita bahwa pelaku tindak pidana
terhadap anak apalagi terkait kejahatan
seksual itu harus ada mekanisme
penegakan hukum yang optimal. Dari
rentang usianya, secara hukum dia bisa
dipidana," kata Asrorun.
Asrorun mengatakan, kepolisian harus
menginvestigasi apakah pemerkosaan
dan pembunuhan itu direncanakan atau
tidak. Jika memang direncanakan, kata
dia, maka hukumannya bisa lebih berat
lagi.
"Tambahan lagi ketika kasusnya ada
didahului mabuk-mabukan itu juga pidana
di dalam KUHP, cuma faktanya memang
KUHP kita belum cukup memberikan efek
jera terhadap pelaku kejahatan mabuk,"
kata Asrorun.
Kepolisian Resor Rejang Lebong,
Bengkulu, sebelumnya meringkus 12
remaja pelaku. Mereka berinsial De (19),
To (19), dan Da (17).
Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun, ikut
diringkus polisi. Dua orang pelaku masih
diburu.

KOMPAS.com/TRI SUSANTO
SETIAWANArtis peran Luna Maya hadir
dalam acara peluncuran produk sampo, di
Restauran Harum Manis, Jalan KH Mas
Mansyur, Jakarta Pusat, Selasa
(3/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com -- Artis
peran Luna Maya ikut berkomentar atas
kasus yang menimpa YN (14), siswi SMP
di Rejang Lebong, Bengkulu, yang
diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang
pemuda.
Luna berpandangan, 14 pelaku yang
melakukan tindakan tersebut sepertinya
jauh dari pendidikan.
"Harus ada peran pendidikan dan
orangtua. Kalau lingkungannya baik, di
luarnya juga baik. Nah, ini ketahuan sih
kalau yang 14 orang itu seperti enggak
berpendidikan," kata Luna di sela acara
peluncuran produk sampo di Restauran
Harum Manis, Jalan KH Mas Mansyur,
Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
"Kalau mereka berpendidikan, mereka
enggak akan melakukan hal itu. Harusnya
perempuan itu dilindungi. Kalau orang
berpendidikan, laki-laki yang mau cubit
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perempuan aja pasti akan malu ya,"
sambung Luna.
Luna menyayangkan kejadian tersebut.
Seharusnya, kata dia, generasi muda bisa
berprestasi dan menunjukkan
kreativitasnya.

Beberapa Pelaku Sempat Ikut Mencari
Jenazah Siswi SMP yang Mereka
Perkosa
Selasa, 3 Mei 2016 | 10:38 WIB

"Harus dipupuk dari rumah. Bisa diajarkan
anaknya harus bisa seperti apa. Saya
bukan orang pintar, saya dapat
pengetahuan lebih karena tahu banyak itu
asyik ya. Lebih banyak untungnya
daripada ruginya," kata Luna
YN ditemukan tewas di dalam jurang.
Kondisi jenazah korban dalam keadaan
membusuk. Korban ditemukan pada 4
April 2016 lalu, dalam keadaan nyaris
tanpa busana dengan kaki dan tangan
terikat.
Dalam waktu beberapa hari, Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,
meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan YN.
Kepala Polres Rejang Lebong Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto
mengatakan, 12 pelaku itu masing-masing
berinisial De (19), To (19), dan Da (17).
Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
BENGKULU, KOMPAS.com — Kapolres
Rejang Lebong AKBP Dirmanto
mengatakan, beberapa pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yn (14), siswi SMP di Kecamatan Padang
Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, sempat ikut mencari jenazah
korban.
Sebelumnya, korban dinyatakan hilang
sehingga dicari oleh pihak keluarga dan
warga setempat. Beberapa pelaku yang
sedesa dengan korban pun ikut
melakukan pencarian.
Dirmanto menambahkan, para pelaku
berpesta miras sebelum memerkosa dan
membunuh korban.
"Mereka membeli tuak setelah
mengumpulkan uang Rp 40.000 dan
membeli tuak di Belumai II," kata Dirmanto
dalam konferensi pers, belum lama ini.
Saat para pemuda itu pesta tuak, Yn
secara kebetulan lewat usai pulang dari
sekolah.
"Kejadian antara pukul 13.00 dan 13.30
WIB. Korban diikat dengan tali terlebih
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dahulu sebelum akhirnya diperkosa
bergiliran," kata Kapolres.
Para pelaku merupakan warga yang
tinggal satu desa dengan korban. Bahkan,
beberapa pelaku ikut mencari jenazah
korban. Atas perkara ini, Bupati Rejang
Lebong, Hujazi, mengaku akan
mengeluarkan kebijakan pengetatan
peredaran minuman tuak di wilayahnya.

Respons Kasus YN, Pemerintah
Diminta Perhatikan Sejumlah
Rekomendasi Ini
Selasa, 3 Mei 2016 | 15:44 WIB

jawab untuk bertindak dalam melakukan
pencegahan dan penanganan segala
bentuk kekerasan agar kasus yang
dialami oleh YN tidak terulang

Merespons kasus YN, ARI telah membuat
beberapa rekomendasi untuk pemerintah.
Triani mengatakan, aparat penegak
hukum harus menjatuhkan hukuman yang
seberat-beratnya terhadap para pelaku.
Oleh karena itu, Triani meminta
pemerintah untuk menerapkan standar
hukuman pidana minimum terhadap
seluruh pelaku kekerasan seksual.
Selama ini, kata Triani, sistem hukum
pidana hanya menetapkan standar
hukuman pidana maksimal dalam KUHP
maupun KUHAP.

Kristian ErdiantoKasus pemerkosaan
dan pembunuhan seorang siswi SMP di
Bengkulu berinisial YN (14) menimbulkan
reaksi keras dari banyak elemen
masyarakat. Sebanyak 118 organisasi
masyarakat sipil melakukan jumpa pers di
YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016),
mendesak Pemerintah Joko Widodo untuk
segera bertindak dalam merespon kasus
kekerasan tersebut karena dinilai sebagai
sebuah kondisi darurat nasional,
JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi
Remaja Independen (ARI) angkat bicara
terkait kasus pemerkosaan dan
pembunuhan seorang siswi SMP di
Bengkulu berinisial YN (14 tahun).
YN diperkosa oleh 14 orang yang
beberapa di antaranya masih di bawah
umur. Peristiwa itu terjadi saat YN dalam
perjalanan pulang dari sekolah.
Perwakilan ARI Triani Agustini Margareth
Nainggolan, negara harus bertanggung

"Kami menuntut hukuman yang seberatberatnya bagi pelaku termasuk mereka
yang mendukung segala bentuk tindak
kekerasan seksual," ujar Triani saat
memberikan keterangan pers di kantor
YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
Terkait pelaku yang berusia di bawah
umur, lanjut Triani, pemerintah harus tetap
menghukum pelaku menurut sistem
peradilan pidana anak yang berlaku di
Indonesia.
"Pelaku yang masih anak-anak harus
diproses sesuai dengan sistem peradilan
anak. Harusnya ada proses rehabilitasi
juga," kata Triani.
ARI juga mendorong pemerintah untuk
mengimplementasikan kurikulum
pendidikan seksual yang komprehensif di
sekolah sebagai upaya pencegahan
tindakan kekerasan seksual.
Lainnya, menyediakan layanan layanan
kesehatan yang ramah remaja sebagai
salah satu usaha preventif dan kuratif
terkait kasus kekerasan seksual.
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Sementara, dari sisi regulasi, Triani
mendesak pemerintah danDPR untuk
mengesahkan Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKS) dan mendorong RUU tersebut
menjadi prioritas pembahasan.
"Diharapkan UU tersebut dapat menjadi
payung hukum dalam memberikan
perlindungan kepada semua WNI dari
tindak pelecehan seksual," ujar dia.
Namun, ia menegaskan, ARI tidak
mendukung jika pemerintah menerapkan
hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan.

seksual komprehensif untuk mencegah
kekerasan berbasis jender.
Kondisi tersebut semakin diperparah
dengan mencuatnya kasus seorang siswi
SMP di Bengkulu berinisial YN (14 tahun)
yang diperkosa dan dibunuh dalam
perjalanan pulang sekolah. YN diperkosa
oleh 14 orang pelaku yang beberapa di
antaranya masih merupakan anak di
bawah umur.

"Kami mengutuk tindak kekerasan tapi
kami juga tidak mendukung penerapan
hukuman kebiri," kata Triani

Berkah Gamulya dari Sindikat Musik
Penghuni Bumi (Simponi), sebuah grup
musik yang kerap menyuarakan isu
perempuan, mengatakan bahwa
pemerintah harus menerapkan pendidikan
seksualitas komprehensif berbasis
keadilan jender.

Kasus Pemerkosaan YN Bukti
Pendidikan SeksualBerbasis Jender
Belum Maksimal

Menurut Berkah, seharusnya semua
institusi pendidikan sudah menerapkan
pendidikan seksual selama satu jam per
minggu.

Selasa, 3 Mei 2016 | 14:51 WIB

Kristian ErdiantoKasus pemerkosaan
dan pembunuhan seorang siswi SMP di
Bengkulu berinisial YN (14) menimbulkan
reaksi keras dari banyak elemen
masyarakat. Sebanyak 118 organisasi
masyarakat sipil melakukan jumpa pers di
YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016),
mendesak Pemerintah Joko Widodo untuk
segera bertindak dalam merespon kasus
kekerasan tersebut karena dinilai sebagai
sebuah kondisi darurat nasional,
JAKARTA, KOMPAS.com —
Meningkatnya kasus kekerasan seksual
menjadi satu faktor yang menunjukkan
bahwa sistem pendidikan di Indonesia
belum mengakomodasi pendidikan

"Usul konkret saya, pendidikan keadilan
jender harus diajarkan kepada siswa dan
siswi selama satu jam per minggu di
sekolah. Percuma pintar kalau jadi pelaku
kekerasan seksual. Pendidikan seksual
harus sejak dini," ujar Berkah dalam
jumpa pers di kantor Yayasan Lembaga
Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa
(3/5/2016).
Berkah menuturkan, institusi pendidikan
harus mengajarkan pelajaran
berperspektif keadilan jender, terutama
pada siswa laki-laki, agar mereka tidak
memiliki pandangan yang menempatkan
perempuan sebagai obyek seksual.
Semua peserta didik, kata Berkah,
seharusnya mempunyai pandangan
bahwa setiap orang memiliki otoritas
terhadap tubuhnya sendiri dan tidak
berhak untuk dilecehkan.
Perempuan bukan obyek seksual.
Terjadinya pemerkosaan bukan semata
diakibatkan cara perempuan berpakaian.
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"Meski tertutup kalau laki-laki tidak punya
perspektif jender maka akan selalu terjadi
perkosaan," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan
catatan Komnas Perempuan, sebagian
besar pelaku tindakan kekerasan seksual
didominasi oleh laki-laki.
Hal tersebut diperparah dengan adanya
budaya patriarki di masyarakat yang
cenderung menempatkan posisi sosial
kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum
perempuan.
Masyarakat menjadi cenderung
mewajarkan adanya perilaku pelecehan
terhadap perempuam dalam bentuk
sekecil apa pun, misalnya dengan
menggoda atau bersiul kepada
perempuan di jalan.
, sering kali dalam kasus pelecehan
seksual pihak korban (perempuan) yang
disalahkan. Mereka justru dituding
menjadi penyebab terjadinya
pemerkosaan dengan perilaku dan
memakai pakaian yang terbuka.
"Yang harus dilakukan adalah mendidik
laki-laki agar memiliki pandangan yang
berbeda terhadap perempuan. Bukannya
menyuruh anak perempuan mengatur
cara berpakaian. Laki-laki harus
mengubah perilakunya," ucap dia.

Ini Contoh Peran Orangtua dalam
Pendidikan Seksual agar Kasus YN
Tidak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com —
Mencuatnya kasus seorang siswi SMP di
Bengkulu berinisial YN (14 tahun) yang
diperkosa dan dibunuh dalam perjalanan
pulang sekolah menunjukkan bahwa
sistem pendidikan di Indonesia harus
mengakomodasi pendidikan seksual
komprehensif kepada anak sejak dini.
Sejumlah elemen masyarakat pun
bereaksi dan meminta institusi pendidikan
mengimplementasikan pendidikan seksual
kepada anak.
Tidak hanya sekolah, orangtua pun dinilai
memiliki tanggung jawab yang sama
besarnya dalam mengawasi
perkembangan seksualitas anak.
Namun, tidak sedikit pula orangtua yang
bingung, bagaimana caranya memberikan
pemahaman mengenai seksualitas yang
baik terhadap anak.

Aquino Hayunta, salah satu orangtua
yang memiliki perhatian terhadap isu
kekerasan anak di Komunitas Pasukan
Jarik, mengatakan bahwa pendidikan
seksual itu harus mulai diajarkan di
sekolah-sekolah dan lingkup keluarga.
Menurut Aquino, memberikan pendidikan
seksual yang baik itu salah satunya
dengan cara ilmiah. Orangtua jangan
merasa terbelenggu dengan kata tabu.
Para orangtua, kata Aquino, bisa mulai
dengan mengajarkan penyebutan alat
kelamin dengan kata penis atau vagina,
bukan dengan kata ganti lain.
"Orangtua banyak dibatasi oleh kata tabu.
Mulai saja dengan menyebut alat kelamin
dengan kata penis atau vagina. Bukan
dengan kata ganti lain, misalnya 'burung',"
ujar Aquino saat ditemui di kantor YLBHI,
Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).

Selasa, 3 Mei 2016 | 19:26 WIB
ShutterstockIlustrasi orangtua

Lebih lanjut, dia menjelaskan, orangtua
juga harus mengajari anak bahwa
manusia adalah makhluk seksual.
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Pertumbuhan seksual dibicarakan dengan
baik, misalnya saat anak remaja mulai
menstruasi atau ketika anak laki-laki mulai
mimpi basah.
Orangtua pun harus fokus pada persoalan
biologis dan ekspresi seksual, misalnya
saat anak mulai memperlihatkan
ketertarikan terhadap lawan jenisnya.
"Kebanyakan orangtua melarang anaknya
pacaran. Seharusnya bukan melarang,
melainkan menerangkan konsekuensi dari
pacaran. Semua harus dibicarakan,"
ucapnya.
Selain itu, dia pun mengatakan ada
proses yang kurang tepat terjadi di lingkup
keluarga.
Selama ini, umumnya pembicaraan di
keluarga selalu fokus pada anak
perempuan, bagaimana mengajari anak
perempuan tidak boleh keluar malam dan
harus pakai baju yang tertutup.
Sementara itu, jarang sekali anak laki-laki
diajarkan untuk bagaimana caranya
bersikap terhadap sesamanya, terutama
anak perempuan.
"Anak laki-laki juga harus diajarkan
bagaimana memperlakukan anak
perempuan," ujarnya.
Andre Happy dari Rutgers WPF
Indonesia, organisasi nirlaba yang
bergerak dalam isu seksualitas dan
kesehatan reproduksi, mengatakan bahwa
anak harus terpenuhi rasa ingin tahunya
dari sumber yang bisa dipercaya, yakni
orangtuanya sendiri dan guru di sekolah.

bagaimana caranya berhubungan seks,"
ujar Aquino.
"Itu kesalahan karena seksualitas juga
belajar bagaimana caranya berelasi
dengan orang lain. Apa yang bisa
dilakukan dan apa yang tidak bisa
dilakukan terhadap tubuh orang lain,"
ujarnya.
Menurut Andre, pendidikan seksual yang
baik bisa dimulai ketika anak berusia
empat tahun. Materi yang diajarkan pun
sangat sederhana.
Misalnya, anak SD diajarkan untuk tidak
menarik rambut temannya atau bercanda
dengan menyingkap rok teman
perempuannya.
Selain itu, anak juga harus diajarkan
mengidentifikasi bagian tubuh mana yang
bisa disentuh dan tidak boleh disentuh
oleh orang lain.
"Karena banyak anak yang tidak tahu dan
itu dimanfaatkan oleh orang-orang
terdekat. Pelaku kekerasan seksual
terhadap anak biasanya dilakukan oleh
orang-orang terdekat," kata dia.

Kondisi Darurat, DPR Didesak Rancang
UU soal Penghapusan Kekerasan
Seksual
Selasa, 3 Mei 2016 | 19:30 WIB

Anak harus dikenalkan pada fungsi
biologis dari tubuhnya sendiri sehingga
dengan mengenal tubuh mereka punya
rasa menghargai terhadap tubuh orang
lain.
Dia pun mengatakan, selama ini ada
kesalahan persepsi dalam memandang
pendidikan seksual.
"Banyak orang menganggap mengajarkan
seksualitas itu mengajarkan tentang

KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana
gedung DPR RI, Jakarta, Jumat
(22/5/2009).
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan
Perwakilan Rakyat didesak merancang
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UU soal penghapusan kekerasan seksual.
Hal ini merespons maraknya tindak
kejahatan seksual terhadap anak yang
terjadi belakangan ini.

Angka itu dihitung dari tahun 2001 hingga
2012.

Forum Pengadaan Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan mencatat,
ada sejumlah kejahatan seksual yang
memprihatinkan.

Ironisnya, data Komnas Perempuan
menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir,
yakni 2013, 2014 dan 2015 menyebutkan,
kejahatan seksual terhadap perempuan
Indonesia mengalami peningkatan, yakni
total sebanyak 6.488 kasus.

Beberapa hari belakangan, publik
dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan
dan pembunuhan terhadap siswi SMP
bernama YN (14) di Bengkulu yang
diperkosa 14 remaja.

Kasus-kasus tersebut, di antaranya,
perkosaan sebesar 72 persen atau 2.399
kasus, pencabulan 18 persen atau 601
kasus, dan pelecehan seksual 5 persen
atau 166 kasus.

Peristiwa serupa juga terjadi di Cirebon
terhadap ES (anak perempuan, 13 tahun)
yang dilakukan oleh paman korban.

"Ilustrasi kasus-kasus kekerasan seksual
serta catatan nasional di atas, jelas
menunjukkan bahwa Indonesia berada
dalam kondisi darurat kekerasan seksual
terhadap perempuan. Kondisi ini
menjukan negara abai dalam menjamin
kemanan dan keadilan bagi perempuan di
Indoensia," ujar Veni.

Ketiga, Blv (anak perempuan, 12 tahun) di
Jakarta diperkosa oleh gurunya.
Keempat, MY (anak perempuan, 6 tahun)
yang diperkosa oleh ayah tirinya, dan NG
(anak perempuan) yang tidak bisa
mengikuti UN karena mengalami
kekerasan seksual yang dilakukan secara
berkelompok oleh pelaku yang juga teman
sekolah korban.
"Ini sudah darurat. DPR segera
membahas dan mengesahkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual untuk
menjamin kewajiban negara dalam
mencegah kekerasan seksual, dan
menangani dan memulihkan hak korban,"
ujar Juru Bicara Forum, Veni Siregar
melalui siaran pers, Selasa (3/5/2016).
Sepanjang 2015, di Jawa Barat dan DKI
Jakarta, tercatat ada 215 kasus kekerasan
seksual dialami oleh perempuan. Artinya,
setiap bulan terdapat 17 orang
perempuan menjadi korban kekerasan
seksual.
Secara keseluruhan, angka kejahatan
seksual di Tanah Air meningkat dari tahun
ke tahun selama 12 tahun terakhir.
Komisi Nasional Perempuan mencatat,
setiap hari ada 35 perempuan yang
menjadi korban kejahatan seksual.

"Biasanya Yn Pulang Sekolah Tidak
Sendirian.."
Selasa, 3 Mei 2016 | 21:02 WIB

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
BENGKULU, KOMPAS.com – Kapolsek
Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong,
Bengkulu, Iptu Eka Candra, mengatakan,
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hasil penyelidikan sementara tindakan
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
siswi SMP Yn (14) tidak direncanakan
oleh 14 pelaku.

Pelajar Banyuwangi Shalat Gaib untuk
Siswi SMP Korban Pemerkosaan dan
Pembunuhan
Rabu, 4 Mei 2016 | 05:21 WIB

Kesimpulan sementara ini menurut
Kapolsek dilihat dari keterangan para
pelaku kejadian berlangsung secara
spontan.
"Kejadian ini dimulai oleh De yang pernah
pertama kali mendekati korban, bisa
dibilang otak pelaku tindakan kriminal
karena De yang pertama kali
mencetuskan perbuatan itu,” kata Eka
Candra, Selasa (3/5/2016).
Dia melanjutkan, kejadian yang
berlangsung pada Sabtu (2/4/2016)
sekitar pukul 13.00 WIB itu saat korban
pulang dari sekolah dan berjalan
sendirian.
"Biasanya Yn pulang sekolah tidak
sendirian, namun saat kejadian ia pulang
sendiri," ucap Eka.
Melihat Yn pulang dari sekolah berjalan
sendirian itulah membuat 14 remaja usia
17 hingga 21 tahun tersebut melakukan
tindakan keji tersebut terhadap korban.
Kapolsek menambahkan, tindakan itu juga
dipicu kemungkinan sebelumnya para
pelaku menghabiskan 4 liter.
Tuak sebanyak itu cukup untuk membuat
seseorang mabuk, apalagi dikonsumsi
oleh mereka yang tidak biasa minum.
"Bisa saja mereka mabuk, karena dilihat
dari jumlah tuak yang mereka konsumsi
untuk ukuran orang belum terbiasa minum
bisa saja mabuk," ujarnya.
Sementara itu atas tindakan pembunuhan
yang dipicu oleh salah satunya minuman
tuak, Bupati Rejang Lebong Hijazi akan
mengeluarkan peraturan pengetatan
peredaran minuman tuak di daerah itu

Ira Rachmawati / Kompas.com /
BanyuwangiPelajar Banyuwangi Sholay
Ghaib diMasjid Al-Mujahirin, Kelurahan
Kebalenan, Banyuwangi untuk.mendokan
Yuyun korbam tewas di.Bengkulu
BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pelajar
Banyuwangi melaksanakan shalat gaib
dan doa bersama untuk Yn, siswi SMP
asal Bengkulu yang tewas setelah
diperkosa oleh 14 pemuda mabuk.
Pada doa bersama yang digelar secara
spontanitas di Masjid Al-Mujahirin,
Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi,
Selasa malam (3/5/2016) tersebut,
puluhan pelajar juga memanjatkan doa
agar kasus serupa tak terulang lagi.
Yahya Muzakki, salah satu pemuda
Banyuwangi yang mengadakan shalat
gaib ini mengatakan, aksi ini sebagai
bentuk solidaritas dan komitmen yang
diberikan dalam dunia pendidikan.
"Kita mendoakan almarhumah agar
diterima di sisi-Nya dan ke depannya tak
ada lagi kasus-kasus demikian menimpa
pelajar di Indonesia," harap Yahya,
Selasa.
Menurut Yahya, kasus Yn bukan sekedar
perkara kriminal biasa tapi merupakan
tamparan keras terhadap dunia
pendidikan Indonesia karena para pelaku
pemerkosa dan pembunuh Yn terhitung
masih berusia pelajar. Keempat belas
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pelakunya masih berusia 16 sampai 20
tahun.
"Ini pukulan telak bagi dunia pendidikan
Indonesia. Pada kasus ini, peserta didik
tidak hanya menjadi korban, tapi kini mulai
merambah menjadi pelaku," cetus Yahya.
Untuk itu, ia bersama dengan pemuda di
Banyuwangi akan terus menyuarakan
toleransi, anti-kekerasan, dan penguatan
nilai-nilai keagamaan di kalangan pelajar
Banyuwangi.
"Kita optimis untuk terus menyuarakan
anti-kekerasan, khususnya di lingkungan
pelajar," pungkas Yahya.

Ledia Hanifa: Pemerkosa YN Layak
Dihukum Mati
Rabu, 4 Mei 2016 | 11:29 WIB

pemerkosaan, kekerasan terhadap anak,
kekerasan terhadap perempuan,
pembunuhan hingga mabuk di area
umum.
“Kita bisa berharap kepada penegak
hukum agar mereka diberi tuntutan pidana
mati atau pidana seumur hidup bagi
pelaku dewasa atau yang berusia di atas
18 tahun, dan pidana maksimal bagi
pelaku di bawah 18 tahun,” kata Ledia
dalam keterangan tertulisnya, Selasa
(3/5/2016).
Ledia meminta pemerintah tidak hanya
memandang kasus ini dari sisi kekerasan,
pemerkosaan, dan pembunuhan semata,
tapi juga adanya persoalan pornografi dan
minuman keras secara lebih
komprehensif.
Sebab, sebelum melakukan tindakan
pemerkosaan tersebut, para pelaku
kejahatan sempat menonton video porno
dan mengonsumsi minuman keras.
Ledia meminta pemerintah pusat dan
daerah untuk secara aktif dan berlanjut
menggerakkan program pemberantasan
peredaran film porno dan miras.

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua
Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa
mendesak penegak hukum untuk
mengenakan pasal berlapis dan tuntutan
pidana maksimal terhadap 14 orang
pelaku pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Y, siswi SMP 14 tahun di Reja
Lebong, Bengkulu.
Pasal berlapis yang dapat dikenakan
tersebut, menurut Ledia, adalah pasal

Dengan kasus ini, terbukti peredaran
video porno dan miras merupakan bibit
kejahatan yang lebih besar.
“Jangan hanya terdorong penanganan
pada setiap kali ada kejadian buruk.
Jangan beri kesempatan hadir kejahatan
berikutnya karena kita tak mampu
mengendalikan persoalan miras dan film
porno ini,” ujar Ledia yang belakangan
ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR
menggantikan Fahri Hamzah ini.
Sedangkan di tingkat masyarakat, lanjut
Ledia, pembentukan semacam satuan
tugas (satgas) di tingkat RT/RW dapat
diupayakan dalam rangka mencegah
tindak kejahatan kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
Hal itu sebagaimana amanat UU
Perlindungan Anak dan UU Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
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mewajibkan peran aktif masyarakat mulai
dari yang paling dekat, mudah, dan
mampu dilakukan.
“Sehingga bila ada katakanlah perjudian,
ada peredaran miras, ada peredaran
video porno, peredaran narkoba, ada
kumpul-kumpul tak jelas, tawuran,
pelecehan seksual, kekerasan dan
sebagainya bisa segera diatasi,” ucap
Ledia.
Kompas TV Kasus Yuyun, Menko PMK:
Apa Itu Ya?
Silahkan klik link ini:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/11290161/Ledia.Hanifa.Pemerkosa.YN.Laya
k.Dihukum.Mati.

Pelaku Pemerkosa dan Pembunuh
Siswi SMP Diduga Kerap Tonton Film
Porno
Rabu, 4 Mei 2016 | 11:47 WIB

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKondisi
rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com — Aksi
pemerkosaan dan pembunuhan yang
dilakukan 14 remaja terhadap siswi SMP
berinisial Yn (14) di Kecamatan Padang
Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, bermula dari sebuah lokasi
yang ada sinyal internet.
Hal ini disampaikan beberapa warga dan
tetangga rumah Yn. Widiastuti, salah
seorang tetangga korban, menjelaskan
bahwa desanya itu sulit mendapatkan

sinyal ponsel dan akses internet.
"Namun, ada satu tempat yang sinyalnya
bagus. Para pelaku pemerkosa itu sering
kumpul di tempat itu," kata Widiastuti,
Rabu (4/5/2016).
Ia mengatakan, tempat yang ada sinyal
internet itu secara kebetulan berada di
pelintasan atau jalan umum.
Meski jalan umum, tetapi daerah itu sepi
karena hanya berupa kebun dan hutan.
Jalan itu juga digunakan oleh Yn setiap
pulang sekolah.
"Saya mencurigai di tempat itu mereka
sering mengakses internet dan menonton
film porno," tambahnya.
Hal ini, kata Widi, ditengarai seringnya
para pelaku pemerkosa membeli kartu
ponsel perdana dan pulsa di warungnya.
"Mereka sering beli kartu perdana dan isi
pulsa di warung saya. Permintaan mereka
aneh-aneh, misalnya beli pulsa, tetapi
pakai nomor saya. Lalu diminta kirim ke
nomor ponsel mereka. Aneh kan? Selalu
saya tolak," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Yn ditemukan
meninggal dunia akibat dianiaya dan
diperkosa oleh 14 remaja. Jasad korban
dibuang ke jurang tak jauh dari lokasi
tempat para pelaku berkumpul.
"Indonesia Sedang Darurat Kekerasan
Seksual"
Rabu, 4 Mei 2016 | 12:03 WIB

KOMPAS.com/ FIRMANSYAH Kamar
Yn, korban pemerkosaan dan
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pembunuhan 14 pemuda di Rejang
Lebong, Bengkulu.

Kompas TVPublik Terus "Nyalakan" Api
untuk Yuyun

BANYUWANGI, KOMPAS.com Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
menyesalkan kejadian yang menimpa Yn
(14), remaja dari Rejang Lebong,
Bengkulu, yang ditemukan tewas setelah
diperkosa oleh 14 pemuda.

Silahkan klik link ini:
http://regional.kompas.com/read/2016/05/0
4/12033671/.Indonesia.Sedang.Darurat.Keker
asan.Seksual.

"Kejadian yang dialami Yn adalah
kejadian yang menyakitkan bagi kita
sesama perempuan. Kita harus bersatu
untuk membangun kekuatan solidaritas.
Perempuan bukanlah objek seksual,"
ujarnya, Rabu (4/5/2016).
Dia menjelaskan, menurut catatan
Komnas Perempuan, jumlah kasus
perkosaan mengalami peningkatan.
Bahkan pada tahun 2016, kekerasan
seksual naik ke peringkat kedua
terbanyak dari seluruh kekerasan yang
menimpa perempuan.
Bentuk kekerasan seksual tertinggi pada
ranah personal adalah perkosaan
sebanyak 72 persen atau 2.399 kasus,
pencabulan 18 persen atau 601 kasus,
dan pelecehan seksual 5 persen atau 166
kasus.
Perempuan yang duduk di Badan
Legislatif (Baleg) tersebut mengaku akan
melakukan lobi politik agar RUU
Penghapusan kekerasan seksual segera
dibahas dan diundangkan.
"Saat ini, Indonesia sedang darurat
kekerasan seksual dan tidak bisa ditawartawar lagi untuk segera membuat regulasi
untuk memberikan efek jera kepada
pelaku serta memberikan rasa aman bagi
masyarakat termasuk perempuan dan
anak," ujar Nihayah.
Sementara itu, terkait pelaku yang
menyebabkan Yn meninggal, Nihayatul
menyerahkan kepada penegak hukum
dan para pelaku mendapatkan sanksi
yang sesuai.

Peduli Kasus YN, Aksi "Save Our
Sisters" Akan Bunyikan Tanda Bahaya
di Depan Istana
Rabu, 4 Mei 2016 | 09:02 WIB

TRIBUNNEWS / DANY
PERMANAForensik Kasandra Putranto
menyampaikan pandangannya dalam
acara diskusi yang mengambil tema
'Memahami dan Merespons Informasi
Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual' di
Jakarta, Rabu (4/3/2015). Acara yang
digagas Anggota Asosiasi Psikolog
Forensik Indonesia (APSIFOR) tersebut
menekankan bahwa cara berkomunikasi
dan mengungkapkan pertanyaan pada
anak yang bersifat mengarahkan dan
mengandung prasangka dapat
mempengaruhi tumbuh kembang
psikologis anak.
JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya
tindak kekerasan dan pelecehan seksual
terhadap perempuan dan anak-anak
menjadi persoalan serius yang harus
disikapi bersama oleh pemerintah dan
juga masyarakat.
Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh
ajakan aksi bersama "Save Our Sisters"
yang akan dilakukan hari ini, Rabu (4/5/
2016), pada pukul 16.00 sampai 18.00 di
seberang istana negara.
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Estu Fanani, Wakil Koordinator Lapangan
aksi Save Our Sisters mengatakan, kasus
YN, gadis di Bengkulu yang diperkosa
kemudian dibunuh oleh 14 orang,
membuat pihaknya terdorong untuk
mengingatkan kepada semua pihak agar
berani mengambil sikap dan lebih peduli
pada kasus kekerasan dan pelecehan
seksual terhadap perempuan dan anakanak.
"Kami melihat semakin hari semakin
meningkat dan beragam modusnya, serta
usianya juga beragam. Itu memunculkan
keprihatinan kami dan membuat kami
terdorong, kami harus bergerak," ujar Estu
melalui sambungan telefon, Rabu
(4/5/2016).
Estu menjelaskan, usai mendapat kabar
mengenai YN, dia bersama sekira tujuh
orang dari Komite Aksi Perempuan
membuka jalur komunikasi untuk
berkoordinasi melalui media sosial.
"Kami melakukan pertemuan satu kali,
pada senin (2 Mei 2016), untuk
mematangkan koordinasi via medsos
yang sebelumnya dilakukan," kata Estu.
"Kemudian kemarin diadakan pertemuan
lagi di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
setelah itu kami maksimalkan lagi
komunikasi via medsos sesama kami di
Jakarta kemudian juga meluas di
beberapa daerah," tuturnya.
Rencana awal, aksi "Save Our Sisters" ini
akan dilakukan di Jakarta saja, namun
dalam pertemuan itu banyak masukan
dari para peserta agar aksi tersebut
dilakukan secara serempak di wilayah
lainnya. Hal itu dilakukan agar pesan yang
ingin disampaikan bisa diterima oleh
seluruh masyarakat di Indonesia.
Untuk semakin menggaungkan isu ini,
aksi "Save Our Sisters" mengajak bagi
seluruh masyarakat yang ingin bergabung
untuk membawa alat-alat yang bisa
dibunyikan sebagai simbol tanda bahaya
kekerasan seksual terhadap perempuan.

Diperkirakan, ada sekira 200 orang yang
akan turun dalam aksi yang digelar sore
hari ini. Mereka berasal dari berbagai
organisasi mahasiswa maupun
masyarakat sipil.
"Kami dapat konfirmasi beberapa
kelompok yang ingin gabung dalam aksi di
antaranya ada mahasiswa UI, Komunitas
Jarik, Pergerakan Indonesia, Gapura
Indonesia, dan lainnya banyak yang
merespon ajakan aksi ini," kata dia.
Kasus YN, siswi SMP di Bengkulu, ini
menjadi perhatian masyarakat khusunya
pegiat dunia maya karena kematian
korban cukup tragis. YN ditemukan tewas
di dalam jurang dengan kondisi fisik yang
sudah membusuk.
Selain itu, korban ditemukan dalam
keadaan nyaris tanpa busana dengan kaki
dan tangan terikat. Dalam waktu beberapa
hari, Kepolisian Resor Rejang Lebong,
Bengkulu, meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan YN.
Kepala Polres Rejang Lebong Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto
mengatakan, 12 pelaku itu masing-masing
berinisial De (19), To (19), dan Da (17).
Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (9 April 2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.
Kompas TVAksi Solidaritas untuk Yuyun
Silahkan klik link ini:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/09022261/Peduli.Kasus.YN.Aksi.Save.Our.Si
sters.Akan.Bunyikan.Tanda.Bahaya.di.Depan.I
stana

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

"Saya Khawatir Juga, Takutnya Kalau
Saya Sendiri Jadi Korban"
Rabu, 4 Mei 2016 | 10:37 WIB

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad
Yusuf menjelaskan, kegiatan itu sebagai
antisipasi kekerasan terhadap anak.
"Ini sebagai upaya dari pemerintah daerah
untuk mengantisipasi segala kemungkinan
terutama kekerasan terhadap anak
perempuan yang banyak terjadi akhirakhir ini," katanya.

KOMPAS.com / Andi HartikRatusan
siswa di Kabupaten Pasuruan saat
mengikuti sosialisasi kekerasan terhadap
anak di Pendopo Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur, Rabu (4/5/2016). Kegiatan itu
dilakukan sebagai antisipasi kejadian
serupa di Bengkulu yang menimpa pada
siswi Yuyun
PASURUAN, KOMPAS.com - Peristiwa
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yn, seorang siswi SMP di Bengkulu oleh
14 pemuda, membuat khawatir siswi di
sejumlah daerah. Mereka merasa takut
jika kejadian serupa menimpa mereka.

Menurut dia, butuh komitmen dari
berbagai pihak untuk mencegah kejadian
kekerasan. Terutama dari pemerintah dan
pihak-pihak yang berhubungan langsung
dengan anak.
"Diharapkan ini juga ditularkan kepada
siswa-siswa yang lainnya," katanya.
Dikatakan bupati, kekerasan terhadap
anak di Kabupaten Pasuruan juga pernah
terjadi. Meski demikian, kasus kekerasan
itu masih bisa ditangani.

"Yn Ingin Menjadi Guru..."
Rabu, 4 Mei 2016 | 20:44 WIB

"Saya khawatir juga. Takutnya kalau saya
sendiri jadi korban," kata Suci Rahayu,
siswa kelas VIII di MTsN Pandaan saat
mengikuti sosialisasi kekerasan terhadap
anak di Pendopo Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (4/5/2016).
Suci mengaku sangat prihatin terhadap
kondisi Yn yang mengalami kekerasan
seksual hingga meninggal.
"Saya sangat prihatin sekali," ungkapnya.
Meski begitu, Suci mengaku punya cara
sendiri untuk terhindar dari kekerasan
seksual. Yakni dengan menghindari
orang-orang yang tidak dikenalnya.
"Hati-hati kalau sama orang yang tidak
dikenal. Kalau saya tidak kenal, saya tidak
mau mendekati," jelasnya.
Suci juga bersyukur tidak pernah
mengalami kekerasan, baik secara
seksual atau fisik.

KOMPAS.com/FIRMANSYAHRumah Yn,
siswi SMP korban pembunuhan dan
pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Nr, ibunda
Yn (14) siswi SMP yang menjadi korban
pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14
remaja di Bengkulu menyebutkan,
putrinya bercita-cita menjadi
guru. Namun, ia mengaku pasrah
terhadap keinginan anaknya tersebut.
"Yn dalam beberapa kesempatan
mengungkap ingin menjadi guru seperti
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pamannya namun kami tahu itu tak
mungkin terjadi karena kemiskinan kami,"
kata Nr di rumahnya, Rabu (4/5/2016).
Dia mengatakan, ia dan Yk, suaminya,,
kerap membesarkan hati anaknya itu agar
cita-cita menjadi terkabul menjadi guru.
Orangtua Yn yang bekerja sebagai tani
dan buruh tani itu memiliki rumah yang
berukuran sekitar 5x5 meter dengan
dinding terbuat dari papan.
Di dinding terdapat beberapa coretan
berbahasa Inggris dan Indonesia. Tampak
beberapa lubang di dinding rumah.
Cahaya matahari tampak bebas masuk
menerobos kamar Yn.
Rumah itu terdiri atas dua tingkat dengan
atap seng yang mulai berkarat. Lantai
satu rumah itu digunakan sehari-hari
sebagai ruang keluarga. Sementara lantai
atas dibuat sekat satu kamar tidur Yn dan
satu lagi kamar kedua orangtua Yn.
Masih terlihat posisi kamar Yn tak
berubah, terdapat kelambu, kasur kecil
berwarna biru di atas sebuah ranjang kecil
dan satu lemari kecil. Terdapat pula alat
shalat seperti mukena dan pakaian Yn
semasa hidup masih tergantung di sudut
kamar.
Yk mengatakan, dirinya tidak akan
mengubah posisi dan isi kamar tidur
putrinya tersebut.
Ibu Yn menceritakan, selama ini ia dan
suaminya jarang pulang ke rumah karena
harus bermalam di kebun kopi miliknya
yang jaraknya lumayan jauh, yakni sekitar
tiga jam berjalan kaki.
"Ini kami lakukan karena kebun itu satusatunya sumber pendapatan kami," ucap
dia.

Selanjutnya dari 60 persen masyarakat
yang miskin itu 50 persen bekerja seperti
orangtua Yn yakni di kebun dan jarang
pulang," katanya.
Selain kemiskinan pendidikan juga
menjadi persoalan di wilayah itu. Banyak
pemuda putus sekolah dengam status
pengangguran.
Kanit Reskrim Polsek Padang Ulak
Tandih, Bripka Sutriono menyebutkan dari
14 pelaku pemerkosa Yn hanya tiga orang
berstatus masih sekolah. Mayoritas mata
pencarian di daerah itu yakni berkebun
karet dan kopi.

Fadli Zon Minta Puan Banyak Baca
Berita
Rabu, 4 Mei 2016 | 13:57 WIB

Indra Akuntono/kompas.comMenko
PMK Puan Maharani saat berkunjung ke
Institut Seni Indonesia di Padang Panjang,
Sumatera Barat, Jumat (29/4/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Fadli Zon meminta Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan lebih banyak membaca
berita di media massa, terutama yang
terkait masalah di bawah kementeriannya.

Sementara Kepala Desa setempat, Aji
Kelas, mengakui tingginya angka
kemiskinan di daerah itu.

Fadli menyesalkan respons Puan, yang
belum mengetahui kasus Yn, siswi SMP di
Rejang Lebong, Bengkulu, yang diperkosa
dan dibunuh oleh 14 orang.

"Dari 2.000 jiwa masyarakat 60 persennya
dalam kondisi miskin penerima BLT,
Program Keluarga Harapan dan lainnya.

"Saya kira mungkin Bu Puan harus lebih
banyak membaca, apalagi ini berita yang
menonjol," kata Fadli di Kompleks

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(4/5/2016).

Jokowi Minta Para Pemerkosa dan
Pembunuh YN Dihukum Berat

Dengan aktif memantau pemberitaan
terkait isu yang ditangani kementeriannya,
lanjut Fadli, Puan tidak perlu menunggu
laporan yang datang dari jajarannya.

Rabu, 4 Mei 2016 | 12:35 WIB

Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) pun bisa bertindak lebih cepat untuk
merespons isu dan berbagai masalah
yang berkembang di masyarakat.
"Saya minta Menko PMK responsif dan
pro-aktif karena ini kasus luar biasa dan
tak boleh terulang kembali. Ini harus
menjadi kasus besar, tidak bisa dianggap
biasa dan angin lalu," ucap Wakil Ketua
Umum Partai Gerindra ini.
Fadli pun mempertanyakan revolusi
mental yang terus digadang-gadangkan
pemerintah. Menurut Fadli, respons Puan
yang lambat dalam menanggapi kasus Yn
ini menandakan bahwa revolusi mental
belum diimplementasikan secara nyata.
"Kita lebih banyak wacana, kita masih
revolusi wacana," ucap Fadli.
Puan Maharani sebelumnya mengaku
belum mengetahui kasus yang menimpa
YN. Puan mengatakan, ia belum
membaca pemberitaan soal kasus yang
kini tengah menjadi perhatian publik itu.
"Wah, saya belum tahu. Apa tuh ya? Saya
belum dengar," ujar Puan, saat diminta
menanggapi soal kasus YN, di Kompleks
Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa
(3/5/2016).
Sejak pagi kemarin, kata Puan, dia belum
mengakses pemberitaan media massa
karena sibuk dengan aktivitas di kantor.
Kompas TVMenteri Puan Tak Tahu
Kasus Yuyun?
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/13570161/Fadli.Zon.Minta.Puan.Banyak.Ba
ca.Berita

TWITTERJagat media sosial pada Senin
(2/5/2016) diramaikan dengan tagar
#NyalaUntukYuyun, sebagai aksi
solidaritas netizen terhadap perkosaan
yang menimpa seorang pelajar SMP di
Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada
pertengahan April 2016 yang diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo menyampaikan
rasa dukacitanya atas kematian YN (14),
pelajar di Bengkulu yang tewas setelah
diperkosa 14 remaja pria.
Rasa dukacita tersebut disampaikan
Presiden melalui akun Twitter resminya,
@jokowi. Presiden meminta para pelaku
dihukum seberat-beratnya.
"Kita semua berduka atas kepergian YY
yang tragis. Tangkap dan hukum pelaku
seberat-beratnya. Perempuan dan anakanak harus dilindungi dari kekerasan,"
tulis Jokowi.
YN, siswi SMP di Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
diperkosa lalu dibunuh oleh 14 pria. Para
pelaku berusia di bawah 20 tahun, dan 5
di antaranya pelajar.
Jenazah YN ditemukan dalam kondisi
membusuk di jurang dengan tangan dan
kaki terikat pada 4 April 2016.
(Baca: Pelaku Pemerkosa dan Pembunuh
Siswi SMP Sempat Hadiri Pemakaman
Korban)
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Peristiwa ini baru mendapatkan perhatian
luas media massa arus utama setelah
muncul kampanye di media sosial dengan
tagar #NyalaUntukYuyun.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum
(JPU) menuntut tujuh pelaku dengan
hukuman penjara 10 tahun.
Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun
penjara itu merupakan pelaku yang
dianggap masih di bawah umur. Mereka
ialah De (18), Da (17), Fs (18), Su (18), Al
(17), So (16), dan Ek (16).
Untuk lima pelaku lain, sidangnya akan
digelar pada Rabu (4/5/2016), dengan
agenda sidang pleidoi.
Kompas TV Inilah Kronologi Perkosaan
Yuyun
Silahkan klik link ini:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/12352991/Jokowi.Minta.Para.Pemerkosa.d
an.Pembunuh.YN.Dihukum.Berat

"(Keluarga) minta hukum yang seberatberatnya pelaku, kalau sebatas 10 tahun
aku tak nyaman rasanya. Aku minta
apakah seumur hidup itu (misalnya)...,"
kata Yana (30), ibu Yn, kepadaBBC
Indonesia.
"Karena aku tidak punya harta, hanya
anaklah hartaku. Itulah yang aku
perjuangkan dalam hidup aku. Anakku
cuma dua, yang perempuan Yn, yang lakilaki Yy, kembar," tutur Yana.
Awal April lalu, Yn yang masih bersekolah
di bangku SMP hilang dari tempat
tinggalnya di Desa Kasiah Kasubun,
Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yana
mengatakan banyak orang dari dua dusun
pergi mencarinya.
Tiga hari berselang, putrinya ditemukan
tanpa nyawa dengan tulang pinggang
patah dan luka-luka di tubuhnya.
Kepolisian mengatakan, ada 14 pelaku
pemerkosaan, 12 orang di antaranya telah
ditangkap.
Siswi cerdas

Ibu: Aku Tak Punya Harta, Hanya Yn
dan Kembarannya Hartaku...
Rabu, 4 Mei 2016 | 12:28 WIB

Yana menggambarkan putrinya sebagai
siswi yang cerdas.
"Walau kami orang upahan, bapaknya
nguli, tapi cita-citanya jadi guru. Sekolah
dari SD sampai SMP juara terus, dan
dapat piagam," kata Yana.
Dia mengatakan Yn juga rajin shalat dan
mengaji.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKondisi
rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.
KOMPAS.com - Orangtua Yn berharap
bahwa 14 tersangka yang memperkosa
anaknya dihukum seberat-beratnya jika
terbukti bersalah secara hukum.

"(Saya sering pesan) shalat yang rajin,
kita orang enggak punya, cuma bisa minta
sama Allah," tuturnya mengulang
ucapannya dulu kepada Yn.
Yana mengatakan, Yn sempat meminta
kepada ibunya untuk dibelikan
ponsel Android. Namun, karena mereka
tidak mampu, permintaan itu tidak bisa
dikabulkan.
“Nak, lebih baik kita beli papan buat
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rumah, dari pada HP. Belajarlah dulu,
tamatkan sekolah dan dapat juara, nanti
Ibu belikan,” tambah Yana mengenang
apa yang dikatakan kepada anaknya.

Pekan Ini, Pemerintah Kembali Bahas
Perppu Kebiri untuk Para Paedofil
Rabu, 4 Mei 2016 | 06:10 WIB

Namun, uang yang dikumpulkan Yana
untuk membelikan ponsel untuk Yn
akhirnya diberikan sebagai sumbangan ke
masjid.
“Kami berikan kepada masjid, terserah
masjid nanti beli apa, yang penting janji
kami sudah sampai,” ungkap Yana.
Tetangga Yn mengatakan menyusul
kejadian tragis itu membuat orangtua dan
anak-anak perempuan khawatir.
"Anak-anak di sini, khususnya yang
perempuan, pasti naik ojek atau taksi. Biar
pun Rp 1.000-Rp 2.000 bayarnya, karena
takut juga ada lagi kejadian," tuturnya.
Seorang warga sekitar kebun karet tempat
ditemukannya mayat Yn mengaku tak
menyangkakan kejadian ini.
“Biasanya ramai orang kebun jalan lewat
sini, karena orang berladang. Kejadian ini
baru inilah terjadi di sini, jadi biasanya
aman-aman aja," ucapnya.
Tersangka yang sudah disidangkan di
pengadilan negeri setempat diketahui
berjumlah tujuh orang dengan status
masih anak-anak.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim
Ketua Eny Farida, Senin (2/5/2016),
dilangsungkan secara tertutup dengan
pengawalan ketat polisi.
Kompas TVPublik Terus "Nyalakan" Api
untuk Yuyun
Silahkan klik link ini:
http://regional.kompas.com/read/2016/05/0
4/12281201/Ibu.Aku.Tak.Punya.Harta.Hanya.
Yn.dan.Kembarannya.Hartaku.

KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Yohana Yembise
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Yohana
Yembise mengatakan wacana hukuman
kebiri bagi predator kekerasan seksual
terhadap anak masih dalam pembahasan
oleh pemerintah.
"Saya tidak tahu, karena saya belum
dengar hasil dari Menteri (Koordinator
Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan). Katanya minggu ini atau
minggu depan akan ada pembahasan
perppu kebiri," kata Yohana di kantor
Kementerian PPPA, Jakarta, Selasa.
Yohana menjelaskan wacana hukuman
kebiri masih dalam pertimbangan karena
banyak pro dan kontra yang muncul
terhadap isu tersebut. Bahkan dia
mengungkapkan ancaman yang akan
muncul apabila hukuman kebiri tersebut
disahkan.
"Banyak yang tidak setuju. Katanya kalau
sampai ada beleid itu akan ada demo
besar-besaran. Jadi sedang diselesaikan
kementerian PMK," kata dia.
Yohana menyebut rancangan hukuman
kebiri sudah dibuat oleh Kementerian
PPPA, namun berkas tersebut hingga
saat ini ada Kementerian PMK.
"Sekarang ada di Kementerian PMK, di Bu
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Puan yang akan menyelesaikan itu karena
pro kontra banyak sekali," jelas dia.
Menteri Yohana belum terpikir untuk
mempertimbangkan kembali wacana
hukuman kebiri yang menuai pro dan
kontra terkait kasus pemerkosaan dan
pembunuhan siswi SMP, Yn (14), di
Bengkulu oleh 14 pria.

BENGKULU, KOMPAS.com — Beberapa
warga dan tetangga rumah Yn (14), siswi
SMP korban pemerkosan dan
pembunuhan di Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, mengungkapkan bahwa
beberapa pelaku pernah terlibat tindakan
asusila.

Sebanyak 12 orang pelaku telah
tertangkap sementara dua orang lainnya
masih buron.

"Ada para pelaku itu yang beberapa kali
terlibat tindakan asusila, tetapi tak
dilaporkan ke polisi," ungkap beberapa
warga yang mewanti-wanti agar namanya
tidak disebutkan.

Tujuh pelaku yang ditangkap merupakan
anak di bawah umur, sedangkan lima
lainnya masuk kategori dewasa.

Menurut mereka, kasus asusila oleh para
pelaku itu diselesaikan cara kekeluargaan.

Tujuh dari 12 tersangka pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan siswi
SMP Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejanglebong, Provinsi
Bengkulu, dituntut 10 tahun penjara.
Kompas TV7 Tersangka Pemerkosaan
Sudah Jalani Sidang
Silahkan klik link ini:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/
04/06101051/Pekan.Ini.Pemerintah.Kemb
ali.Bahas.Perppu.Kebiri.untuk.Para.Paedo
fil

Selain Perkosa dan Tewaskan Siswi
SMP, Sebagian Pelaku Pernah Cabuli
Remaja Lain
Rabu, 4 Mei 2016 | 13:36 WIB

Selanjutnya, para pelaku kerap berkumpul
di sebuah tempat di tepi jalan sepi yang
kerap dilalui Yn setiap pulang sekolah.
Kanit Reskrim Polsek Padang Ulak
Tanding Bripka Sutriono membenarkan,
dari 14 pelaku, empat di antaranya pernah
terlibat kasus asusila, dan hal tersebut
diselesaikan secara kekeluargaan.
"Ada empat pelaku itu yang pernah terlibat
(tindak) asusila, mangsanya adalah
remaja," kata Sutriono.
Tujuh dari empat belas tersangka
pemerkosaan dan pembunuhan siswi
SMP tersebut masih berstatus anak-anak,
yaitu D alias J (17), A (17), FS (17), S
(17), DI (17), EG (16), dan S (16).
Adapun dua orang tersangka lainnya
masih berstatus buron

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
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Kasus Yn Dihukum Maksimal
Rabu, 4 Mei 2016 | 16:22 WIB

Dari 14 pelaku, baru 12 orang yang
ditangkap polisi. Tujuh di antaranya sudah
dituntut 10 tahun penjara. (Baca: Tujuh
Pemerkosa dan Pembunuh Yn Dituntut 10
Tahun Penjara)
Boy mengatakan, mengenai penuntutan
dan vonis, Polri menyerahkannya kepada
kejaksaan. Penjatuhan hukuman
sepenuhnya merupakan kewenangan
persidangan.

Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi
Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli
Amar.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala
Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli
Amar mengatakan, ke-14 pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan siswi
SMP asal Bengkulu, Yn, bisa dihukum
maksimal.
Sebelum dibunuh, Yn diperkosa secara
bergiliran dan dianiaya oleh 14 pria
tersebut.
"Sangat bisa karena dilihat dari
rangkaiannya terdiri dari berbagai tindak
pidana," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta,
Rabu (4/5/2016).
Boy mengatakan, ke-14 pelaku juga
dikenakan pasal berlapis. Mereka dijerat
Pasal 76 d Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
dengan ancaman 15 tahun penjara dan
Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan
nyawa orang dengan ancaman 15 tahun
penjara.

"Yang terpenting kami mengungkapkan
fakta-fakta yang ada. Apabila itu terdiri
dari rangkaian tindak pidana, tentu ada
penerapan pasal-pasal berlapis sesuai
fakta fakta yang ada," kata Boy.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum
(JPU) menuntut tujuh pelaku dengan
hukuman penjara 10 tahun.
Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun
penjara itu merupakan pelaku yang
dianggap masih di bawah umur.
Mereka ialah De (18), Da (17), Fs (18), Su
(18), Al (17), So (16), dan Ek (16). Untuk
lima pelaku lain, sidangnya akan digelar
pada Rabu (4/5/2016) dengan agenda
sidang pleidoi.

Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak Marak, Menteri Yohana Akan
Bikin Survei
Rabu, 4 Mei 2016 | 16:47 WIB

Tujuh pelaku yang masih dalam kategori
anak akan dijerat Pasal 80 Ayat (3)
Undang-Undang Perlindungan Anak
(UUPA) dengan ancaman hukuman
pidana maksimal 14 tahun.
"Bisa pasal berlapis, kan ada
pengeroyokan, ada pidana pemerkosaan,
ada pidana penganiayaan yang
mengakibatkan meninggalnya orang,"
kata Boy.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yambise
diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo
di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu
(26/10/2014).
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JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yambise
mengatakan, kementerian akan
mengadakan survei untuk mengetahui
jumlah pasti tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Rabu, 4 Mei 2016 | 17:07 WIB

Survei akan dilakukan secara nasional.
"Saya pikir kekerasan terhadap anak dan
perempuan adalah fenomena gunung es.
Kita belum tahu sampai ke dalamdalamnya," kata Yohana, di Jakarta, Rabu
(4/5/2016).
Menurut Yohana, tidak semua kekerasan
terhadap anak dan perempuan dilaporkan.
Jumlah yang tidak dilaporkan ini, kata dia,
lebih besar dibandingkan data yang ada
selama ini.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan akan bekerja sama
dengan sejumlah lembaga untuk
mengumpulkan data kekerasan, di
antaranya Badan Pusat Statistik.
Menanggapi kasus kekerasan yang
berujung kematian seorang siswi SMP di
Bengkulu, Yn (14), Yohana menilai,
peristiwa itu hanya sebagian kecil dari
yang terungkap di publik.
Yn adalah siswi SMP di Desa Padang
Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu. Pada pertengahan
April 2016, ia diperkosa 14 pemuda saat
pulang sekolah.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com — Kanit
Reskrim Polsek Padang Ulak Tanding,
Bengkulu, Bripka Sutriono menyebutkan,
lokasi pemerkosaan terhadap siswi SMP
berinisial Yn (14), oleh 14 orang, berjarak
20 meter dari tepi jalan umum.
"Mereka melakukan pemerkosaan secara
bergantian, sementara yang lainnya tetap
duduk di tepi jalan umum. Jaraknya dari
jalan umum hanya kisaran 20 meter," kata
Kanit Reskrim, Rabu (4/5/2016).
Usai melakukan tindakan keji itu, para
pelaku membawa jenazah Yn ke bawah
jurang. Jarak antara tempat pemerkosaan
dan tempat penemuan jenazah Yn juga
sekitar 20 meter.
Lokasi tersebut kerap dijadikan tempat
untuk nongkrong bagi para pemuda yang
sebagian besar putus sekolah itu.
"Lokasi ini memang sering dijadikan
tempat oleh mereka untuk kumpul
main Facebook dan internetan karena di
desa ini, hanya tempat itu yang akses
internet dan sinyal ponselnya bagus," kata
Sutriono.
Meski di dekat jalan umum, pemerkosaan
itu tak diketahui oleh warga yang lewat.
"Mereka memerkosa tak kelihatan dari
tepi jalan karena semak belukar menutupi
tempat itu. Yn dibekap pelaku, lalu
diperkosa di tempat itu," ujarnya.

Meter dari Jalan Umum

Saat ditemukan polisi bersama
warga, jenazah Yn dalam kondisi
mengenaskan. Tubuh Yn tertekuk karena
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leher dijerat dengan pakaian dalam
korban lalu diikatkan hingga kaki.

Pemerintah Dinilai Lambat Rancang
Perppu Kebiri untuk Pelaku Kejahatan
Seksual
Rabu, 4 Mei 2016 | 17:11 WIB

perppu kebiri yang bisa memberatkan
hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.
Namun dia menilai, jenis dan bagaimana
dampak hukuman itu bagi penghapusan
tindak kekerasan seksual perlu didalami.
"Sehingga ketika payung hukumnya lahir,
betul-betul bermanfaat. Jadi tidak ada
bongkar pasang norma dan aturan," ucap
Saleh.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Yohana
Yembise sebelumnya mengatakan
wacana hukuman kebiri bagi predator
kekerasan seksual terhadap anak masih
dalam pembahasan oleh pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi
VIII DPR RI Saleh Daulay menyesalkan
sikap pemerintah yang lambat merancang
peraturan pemerintah pengganti undangundang terkait hukuman kebiri bagi pelaku
kejahatan seksual.
Padahal, kasus kejahatan seksual kepada
perempuan dan anak terus terjadi di
masyarakat.
Terakhir, yang menjadi sorotan adalah
pemerkosaan dan pembunuhan oleh 14
orang terhadap Yn, siswi SMP di Rejang
Lebong, Bengkulu.
"Sayangnya, sampai hari ini perppu itu
belum juga dikeluarkan.
Perkembangannya pun tidak begitu
banyak diberitahu kepada publik," kata
Saleh saat dihubungi, Rabu (4/5/2016).

"Saya tidak tahu, karena saya belum
dengar hasil dari Menteri (Koordinator
Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan). Katanya minggu ini atau
minggu depan akan ada pembahasan
perppu kebiri," kata Yohana.
Yohana menjelaskan wacana
hukuman kebiri masih dalam
pertimbangan karena banyak pro dan
kontra yang muncul terhadap isu tersebut.
Bahkan, dia mengungkapkan ancaman
yang akan muncul apabila hukuman
kebiri tersebut disahkan.
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/17110911/Pemerintah.Dinilai.Lambat.Ranca
ng.Perppu.Kebiri.untuk.Pelaku.Kejahatan.Seks
ual

Saleh mengecam dan menyayangkan
kasus pemerkosaan terhadap Yn. Aksi
tidak berperkemanusiaan itu sudah sangat
jauh dari akal dan nalar sehat manusia.
Karena itu, para pelakunya harus dijatuhi
hukuman seberat-beratnya sesuai dengan
aturan perundangan-undangan yang
berlaku.
Saleh pun memastikan DPR akan
mendukung jika pemerintah menerbitkan
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Aksi "Save Our Sisters" di Depan
Istana Tuntut Pemerintah Tegas
Melawan Kekerasan Seksual
Rabu, 4 Mei 2016 | 17:26 WIB

Tepat pada pukul 17.30 WIB, mereka
akan membunyikan klakson motor,
klakson mobil, atau bel sepeda sebanyak
tiga kali sebagai simbol perlawanan
terhadap perempuan.
Kompas TVIndonesia Darurat Kejahatan
Seksual?
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/17261271/Aksi.Save.Our.Sisters.di.Depan.Is
tana.Tuntut.Pemerintah.Tegas.Melawan.Keke
rasan.Seksual

ABCIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan
orang yang tergabung dalam solidaritas
aksi "Save Our Sisters" mengadakan
demonstrasi di depan Istana Merdeka RI,
Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (4/5/2016).

Menteri Yohana Kritik Kinerja Aparat
Tangani Kasus Kejahatan Seksual
Rabu, 4 Mei 2016 | 17:39 WIB

Massa yang telah berkumpul sejak pukul
14.00 WIB ini mengadakan aksi sebagai
sikap melawan atas kasus kekerasan
seksual yang menimpa YN, gadis di
Bengkulu yang diperkosa kemudian
dibunuh oleh 14 orang.
Sambil mengangkat poster dan tulisan
stop kekerasan terhadap perempuan
mereka berteriak, "Aku, kamu, lawan
kekerasan seksual!".

KOMPAS.com/SRI LESTARIMentri
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Yohana Susana Yembise.

Tyas, selaku koordinator aksi
mengatakan, ngara harus bertangung
jawab atas kekerasan seksual yang
terjadi, terutama yang menjadikan Yn
sebagai korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yambise
mengkritik kinerja aparat penegak hukum
dalam menangani kasus kejahatan
seksual terhadap perempuan dan anak.

Menurut Tyas gerakan seperti ini harus
dilakukan guna mendorong pemerintah
agar lebih tegas menyikapi masalah
kekerasan seksual.

Menurut dia, aparat belum bekerja
maksimal untuk menyeret para pelaku
kejahatan mendapatkan hukuman
maksimal.

"RUU Kekerasan Seksual sudah masuk
dalam Prolegnas, tapi masih jauh dari
harapan kalau tidak ada dorongan dari
gerakan seperti ini," kata Tyas.

"Sekadar masukan, mungkin aparat
penegak hukum kita belum bekerja secara
maksimal. Kepolisian, Kejaksaan sampai
pengadilan," ujar Yohana, di Kementerian
PPA, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Aksi yang didominasi perempuan ini
rencananya akan berlangsung hingga
pukul 18.00 WIB.

Ada dua hal yang dikritik Yohana.

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

Pertama, terkait pencarian alat bukti
hingga proses penuntutan yang tidak
maksimal. Ia mengatakan, hal ini
mengakibatkan hakim memvonis seorang
pelaku kejahatan seksual dengan
hukuman yang sangat rendah.
"Contoh, ada kasus kekerasan seksual
yang kami dapat. Namun, keputusan sang
hakim hanya satu tahun empat bulan
penjara. Sedangkan kalau dilihat UU
Perlindungan Anak, hukuman
maksimalnya itu 15 tahun penjara dan
denda paling tinggi Rp 15 miliar," ujar
Yohana.
Kedua, soal ketegasan aparat penegak
hukum dalam melaksanakan ketentuan
pidana kejahatan seksual.
Ia menilai, polisi lebih tunduk pada hukum
adat daripada hukum pidana.
"Saya sudah mengunjungi Polres-Polres
dan bertanya bagaimana penanganan
(perkara kejahatan seksual). Kebanyakan
masih diselesaikan secara adat, denda
atau mediasi saja. Ada lagi yang
mengatakan, itu urusan keluarga, kenapa
harus dibawa ke sini. Ya itulah yang kita
hadapi di Indonesia," ujar Yohana.
Oleh karena itu, Yohana mengatakan,
kementeriannya mencanangkan program
pelatihan bagi aparat penegak hukum
dalam menangani perkara-perkara
kejahatan seksual.
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/17395271/Menteri.Yohana.Kritik.Kinerja.Ap
arat.Tangani.Kasus.Kejahatan.Seksual

Menteri Yohana: Mengapa Perppu
Kebiri Lama? Ibu Puan yang Bisa
Menjelaskan
Rabu, 4 Mei 2016 | 18:37 WIB

Icha RastikaMenteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Yohana Yambise.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yambise
menggatakan, Kementerian PPA sudah
menyelesaikan draf Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang
mengatur hukuman kebiri bagi pelaku
kejahatan seksual sejak Desember 2015
yang lalu.
Sesuai arahan Presiden Joko
Widodo dalam rapat terbatas beberapa
waktu lalu, draf Perppu tersebut harus
diserahkan langsung kepada Presiden.
"Cuma karena Ibu Menko (Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani) minta
diserahkan dulu kepada Beliau, mengkaji
ulang, maka kami sudah menyerahkan
kepada Beliau," ujar Yohana di
Kementerian PPA, Jakarta, Rabu
(4/5/2016).
Menurut dia, draf Perppu tersebut masih
di Kementerian PMK dan belum
diserahkan kepada Presiden.
"Kalau tanya mengapa lama? Mungkin Ibu
Puan yang bisa menjelaskan. Karena
sejak Desember 2015 kami sudah
menyerahkan ke Ibu Puan," ujar dia.
Yohana mengaku sudah berkoordinasi
dengan Puan. Mengutip Puan, kata
Yohana, jika ada wartawan yang
menanyakan perihal perkembangan
Perppu tersebut, lebih baik ditanyakan
langsung kepada Puan.

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

Terkait substansi Perppu, Yohana
mengakui, pro dan kontra mengiringi
pembahasan Perppu kebiri tersebut.
Surat yang masuk, baik ke
kementeriannya, kementerian PMK
hingga ke Presiden kebanyakan menolak
penerapan hukuman itu.

Ledger, Rabu (4/5/2016).
Sementara itu, ayah Yuyun sangat
terpukul atas kepergian putrinya.
Dia tidak pernah menyangka peristiwa
tragis ini menimpa gadis kecilnya.

Pekan depan, para pejabat eselon satu
kementeriannya dan kementerian PMK
akan menggelar rapat untuk finalisasi
Perppu tersebut.

Yn memiliki saudara kembar laki-laki
berinisial Yy. Hingga kini, anak lelaki itu
masih trauma dengan peristiwa yang
menimpa kakaknya.

"Apa jadinya nanti, kita lihat saja
keputusan di tingkat menteri koorinator,"
ujar Yohana.

Sebelumnya diberitakan, Yn diperkosa
dan dibunuh oleh 14 pria. Sebanyak 12
pelaku sudah tertangkap. Tujuh
pemerkosa dan pembunuh Yn dituntut
dengan hukuman penjara 10 tahun.

Di Sekolah, Yn Dikenal sebagai Sosok
yang Cerdas dan Periang

Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun
penjara itu merupakan pelaku yang
dianggap masih di bawah umur. Mereka
antara lain De (18), Da (17), Fs (18), Su
(18), Al (17), So (16), dan Ek (16).

Rabu, 4 Mei 2016 | 12:46 WIB

kompas TVYohana Yembise: Pornografi
Pemicu Kejahatan Seksual

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKamar Yn,
korban pemerkosaan dan pembunuhan 14
pemuda di Rejang Lebong, Bengkulu.
KOMPAS.com - Yn (14), siswi SMP asal
Rejang Lebong, Bengkulu, yang tewas
setelah diperkosa dan dibunuh oleh 14
lelaki, dikenal sebagai sosok yang cerdas,
ramah dan periang semasa hidupnya.

Link:
http://regional.kompas.com/read/2016/05/0
4/12465751/Di.Sekolah.Yn.Dikenal.sebagai.So
sok.yang.Cerdas.dan.Periang

Menteri Yohana: 50 Persen
PelakuPencabulan Anak, Penikmat
Pornografi
Rabu, 4 Mei 2016 | 15:10 WIB

Teguh, salah satu guru Yn, menuturkan,
di sekolah, Yn kerap mendapatkan
rangking di kelas.
"Kami berharap kasus ini bisa segera
diselesaikan. Kami juga berdoa agar
arwahnya diterima Allah dan keluarganya
diberikan ketabahan dalam menghadapi
cobaan ini. Kami percaya bahwa ada
hikmah di belakang ini semua," kata
Teguh, seperti dikutip dari Morning

KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri
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Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Yohana Yembise
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yembise
mengatakan pornografi sebagai penyebab
tindakan kekerasan seksual terhadap
anak-anak. Kesimpulan itu diambil setelah
Yohana berbicara dengan para pelaku di
lapas.
"Saya ke lapas-lapas dan bertemu dengan
66 pelaku pencabulan. Setiap saya
kunjungi yang saya cari pelaku
pencabulan anak. Hasilnya, sekitar 50
persen pelaku menonton pornografi," kata
Yohana usai membuka diskusi di Jakarta,
Rabu (4/5/2016).

Pada pertengahan April 2016, YN
diperkosa 14 pemuda saat pulang
sekolah. YN ditemukan tewas di dalam
jurang.
Kompas TVMenteri Puan Tak Tahu
Kasus Yuyun?
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/15103131/Menteri.Yohana.50.Persen.Pelak
u.Pencabulan.Anak.Penikmat.Pornografi

Di Rumah, Yn Dikenal Rajin dan Tak
Pernah Mengeluh Mengurus Rumah
Rabu, 4 Mei 2016 | 16:49 WIB

Yohana menambahkan, 25 persen pelaku
kekerasan seksual terhadap anak,
awalnya merupakan korban tindakan
kekerasan seksual.
"Dari predator yang datang dengan
gambar porno, nonton dan sambil nonton
mempraktekan kepada yang lain. Awalnya
korban, akhirnya menjadi pelaku," ucap
Yohana.
Sisanya, 25 persen dorongan kekerasan
seksual dipicu dari keluarga.
Menurut Yohana, latar belakang
pendidikan orang tua dan perceraian
orang tua membuat anak tidak terkontrol
secara baik.
"Jadi anak-anak ini adalah korban. Ini
evaluasi yang kami buat dengan ada
evaluasi ini kita jadikan referensi untuk
revisi UU Perlindungan Anak dan
kebijakan lain untuk menyelamatkan
anak," tata Yohana.
Sebelumnya, telah terjadi kasus
kekerasan seksual yang dialamai oleh YN
(14), siswi SMP di Desa Padang Ulak
Tanding, Kecamatan Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKondisi
rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Ayah dan
ibu Yn, siswi SMP korban pembunuhan
dan pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
mengaku jarang pulang ke rumah karena
harus menunaikan tugas sebagai buruh
tani.
Mereka kerap menginap di kebun kopi
milik mereka
"Kami jarang pulang karena harus bekerja
di kebun atau buruh tani untuk
menghidupi Yn dan saudara kembarnya
Yy," kata ibu Yn saat
ditemui Kompas.com.
Dalam satu pekan, orangtua Yn pulang
sekitar beberapa hari lalu pergi kembali ke
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kebun. Waktu tempuh dari kebun ke
rumah membutuhkan waktu tiga jam
dengan jalan kaki.

Menurut Kriminolog, Ini yang Melatari
Banyak Pelaku Terlibat dalam Kasus
Yn

Selama ditinggal, Yn harus mandiri
mengurusi dirinya sendiri, memasak,
mencuci dan mengurus rumah.
"Memang selama ini, kakek dan tetangga
yang semuanya paman dan uwak Yn
yang sesekali mengurus Yn. Ia anak yang
periang dan rajin," kenang ibu Yn.

Rabu, 4 Mei 2016 | 12:44 WIB

Keluarga Yn tinggal di rumah berukuran 5
x 5 meter, terbuat dari papan berlantai
dua. Di lantai satu, mereka gunakan untuk
menerima tamu.
Untuk naik ke ruang atas, ada tangga
kayu yang sudah reyot. Di atas, terdapat
dua ruang tidur yang disekat. Ruangan ini
merupakan tempat tidur Yn dan kedua
orangtua beserta kakaknya, Yy.
Kemiskinan menjadikan keluarga ini tak
berani bermimpi tinggi. Yn, kata ibunya,
bercita-cita menjadi guru. Namun, ibunya
sempat mengaku cemas dengan cita-cita
itu karena kondisi keluarga mereka yang
miskin.
"Dia bercita-cita menjadi guru tapi kami
tetap semangati meski kami takut tak
kesampaian karena kondisi kaminyang
miskin," ucap ibu Yn sedih.
Sementara itu, Kepala Desa tempat Yn
berdomisili, Aji Kelas, mengatakan,
warganya memang rata-rata hidup dalam
kemiskinan.
"Ada 2.000 jiwa lebih penduduk saya, di
mana 60 persennya dalam kondisi miskin,
50 persennya bekerja seperti orangtua
Yn. Harus menginap di ladang dan jarang
pulang sehingga anak-anak jauh dari
pengawasan orangtua," kata Aji.
Kompas TV7 Tersangka Pemerkosaan
Sudah Jalani Sidang
Link:
http://regional.kompas.com/read/2016/05/0
4/16491651/di.rumah.yn.dikenal.rajin.dan.tak
.pernah.mengeluh.mengurus.rumah

ShutterstockIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Kriminolog
Adrianus Meliala menilai sesuatu hal yang
wajar jika dalam kasus kejahatan tertentu
melibatkan banyak pelaku. Pada kasus
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yn, misalnya, pelaku berjumlah 14 orang.
Hal itu karena mereka yang terlibat masih
berusia remaja.
"Dalam rangka kejahatan seksual
memang kelihatannya terlalu serius untuk
dilakukan seseorang, apalagi di bawah
umur," ujar Adrianus saat
dihubungi Kompas.com, Selasa
(3/5/2016) malam.
Tindak kejahatan berat oleh anak-anak
atau usia remaja sudah umum dilakukan
secara bersama-sama oleh kelompok
atau pertemanannya karena kejiwaan
mereka masih sangat labil.
"Maka itu, cenderung dilakukan beramairamai untuk mengatasi rasa takut dari
masing-masing orang," tutur Komisioner
Kompolnas ini.
Seperti diberitakan, kasus Yn, siswi SMP
di Bengkulu, ini menjadi perhatian
masyarakat, khususnya pegiat dunia
maya karena kematian korban cukup
tragis. Yn ditemukan tewas di dalam
jurang dengan kondisi fisik yang sudah
membusuk.
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Selain itu, korban ditemukan dalam
keadaan nyaris tanpa busana dengan kaki
dan tangan terikat. Selang beberapa hari
kemudian, Kepolisian Resor Rejang
Lebong, Bengkulu, meringkus 12 remaja
pelaku pemerkosaan Yn.
Kepala Polres Rejang Lebong Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto
mengatakan, 12 pelaku itu masing-masing
berinisial De (19), To (19), dan Da (17).

Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, mengaku kecewa dengan
tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
yang menuntut 7 pelaku 10 tahun penjara.
"Saya meminta pegadilan menjatuhi
hukuman seumur hidup atau mati
terhadap pelaku yang membuat anak
saya meninggal," kata ibunda Yn saat
ditemui Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (29/4/2016).

Menurut dia, pengadilan harus melihat
bahwa anaknya yang menjadi korban juga
anak di bawah umur.

Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (30/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.

"Pegadilan boleh melihat pelaku di bawah
umur, namun pertimbangkan juga anak
saya juga di bawah umur dan meninggal
dengan sadis," katanya.

Kompas TVKPAI Harap Pemerkosa YN
Dihukum Mati
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/12445201/Menurut.Kriminolog.Ini.yang.Me
latari.Banyak.Pelaku.Terlibat.dalam.Kasus.Yn

Orangtua Yn Minta Pemerkosa dan
Pembunuh Anaknya Dihukum Mati
Rabu, 4 Mei 2016 | 10:59 WIB

Ia menceritakan, saat ditemukan, tubuh
putrinya dalam kondisi mengenaskan.
Kaki dan tangan terikat serta leher dalam
posisi tubuh melengkung. Selain itu,
beberapa organ tubuhnya juga rusak
parah.
"Adilkah jika pelaku dituntut 10 tahun?"
tanyanya dengan wajah sedih.
Ia berharap, pengadilan berlaku adil
dengan memberikan hukuman seumur
hidup atau mati terhadap pelaku.
"Mereka kalau keluar penjara masih
hidup, sementara anak saya sudah
meninggal," lirih ibunda Yn.
Sebelumnya diberitakan, jaksa penuntut
umum (JPU) menuntut tujuh pemerkosa
dan pembunuh Yn (14) dengan hukuman
penjara 10 tahun.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKamar Yn,
korban pemerkosaan dan pembunuhan 14
pemuda di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Ibunda Yn
(14), siswi SMP korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Kecamatan Padang Ulak

Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun
penjara itu merupakan pelaku yang
dianggap masih di bawah umur.
Mereka antara lain De (18), Da (17), Fs
(18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek
(16).
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Ketua MPR: RUU PKS Harus Disahkan
agar Kasus YN Tak Terulang

hukuman yang seberat-beratnya kepada
para pelaku.

Rabu, 4 Mei 2016 | 18:45 WIB

"Saya setuju RUU PKS segera disahkan
agar perlindungan kepada korban dan
sanksi terhadap pelakunya semakin jelas,"
ucapnya.

Ambaranie Nadia K.MKetua MPR Zulkifli
Hasan (batik biru) dalam diskusi di
Padang, Sumatera Utara, Senin
(11/4/2016).
Banten, KOMPAS.com - Desakan
ratusan elemen masyarakat sipil kepada
pemerintah dan DPR untuk segera
mengesahkan Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUUPKS) direspon positif oleh Ketua
MPR RI Zulkifli Hasan.
Zulkifli mengaku sependapat dengan
desakan tersebut. Dia menganggap
RUU PKS harus secepatnya dibahas agar
kasus pemerkosaan seperti yang dialami
oleh siswi SMP di Bengkulu berinisial YN
tidak terulang kembali.
"Fraksi saya sudah sepakat saat masa
sidang nanti akan memprioritaskan
pembahasan RUU PKS agar kasus itu
tidak terulang," ujar Zulkifli usai
melakukan tatap muka dengan Kepala
Desa se-Kabupaten Serang di kantor
Kepala Desa Sindangheula, kecamatan
Pabuaran, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten, Rabu (4/5/2016).
Zulkifki mengatakan bahwa peristiwa
pemerkosaan dan pembunuhan yang
menimpa siswi SMP berinisial YN
merupakan tindakan yang tidak beradab
dan tidak berperikemanusiaan.
Dia juga mendesak aparat
penegak kepolisian menjatuhkan

Sebelumnya, sebanyak 118 organisasi
masyarakat sipil mendesak
Pemerintah Joko Widodo untuk segera
bertindak dalam merespon kasus
kekerasan tersebut karena dinilai sebagai
sebuah kondisi darurat nasional.
Pemerintah diminta harus bertanggung
jawab dengan segera membentuk payung
hukum untuk mencegah dan
perlindungan, khususnya bagi perempuan
dan anak, dari tindak kekerasan seksual.
(Baca: Kondisi Darurat, DPR Didesak
Rancang UU soal Penghapusan
Kekerasan Seksual)
Selain itu, Pemerintah dan DPR pun
didesak untuk mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Seksual (RUU PKS) yang saat ini masuk
dalam Prolegnas 2016.

Bima Arya: Kasus YN Kajahatan Luar
Biasa
Rabu, 4 Mei 2016 | 07:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus
pemerkosaan dan pembunuhan yang
menimpa siswi YN (14) di Bengkulu
mendapat empati yang luas dari semua
kalangan termasuk Wali Kota Bogor Arya
Bima.
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Menurut dia, kasus tersebut merupakan
kejahatan yang luar biasa jahat. Peristiwa
tersebut menggambarkan perilaku
masyarakat yang 'sakit'.
"Itu kejahatan yang luar biasa, tidak ada
maaf. Ini gambaran perilaku masyarakat
yang sakit," ujar dia saat ditemui di
Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Arya menilai, peristiwa YN harus menjadi
perhatian yang serius bagi semua
kalangan. Pasalnya, kejahatan yang
dilakukan sangat bertingkat, yaitu
pemerkosaan dan pembunuhan yang
pelakunya juga anak-anak.
"Saya terkejut sekali setelah membaca
beritanya. Karena kejahatannya bertingkat
diperkosa lalu dibunuh, anak kecil lagi,"
keluhnya.
Dia menegaskan, ada dua aspek yang
harus diperhatikan dari kasus ini.
Pertama, dari aspek hukumnya harus
tegas. Kedua, dari aspek sosial mengapa
kasus ini terjadi. Faktor apa yang
melatarbelakangi, apakah ada pengaruh
dari teknologi isnformasi.
"Hukumannya harus tegas dan ada
investigasi, ini penting. Karena ini adalah
kejahatan luar biasa," ungkap Arya.

meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan YN.
Kepala Polres Rejang Lebong Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto
mengatakan, 12 pelaku itu masing-masing
berinisial De (19), To (19), dan Da (17).
Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.
Kompas TV 7 Tersangka Pemerkosaan
Sudah Jalani Sidang
Silahkan klik link ini :
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/07185801/Bima.Arya.Kasus.YN.Kajahatan.L
uar.Biasa

Minta Tembak Mati Pelaku Kejahatan
Seksual, Menteri PPA Sebut Nyawa
Dibayar Nyawa
Rabu, 4 Mei 2016 | 18:56 WIB

Seperti diberitakan, beberapa hari ini,
dunia maya terutama Twitter, mendadak
ramai dengan munculnya tagar
#NyalaUntukYuyun.
Tagar ini merupakan bentuk perlawanan
dan solidaritas netizen terhadap
meninggalnya YN (14), seorang siswi
SMP di Desa Padang Ulak Tanding,
Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, pada pertengahan April 2016
yang diperkosa 14 pemuda saat pulang
sekolah.
Kisah meninggalnya YN, cukup tragis.
Korban ditemukan tewas di dalam jurang.
Dalam waktu beberapa hari, Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,

TRIBUN NEWS / DANY
PERMANAMenteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Yohana Yambise, diperkenalkan oleh
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka,
Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN
NEWS / DANY PERMANA
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yembise
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menyerukan hukuman mati bagi para
pelaku kejahatan seksual, terutama yang
korbannya anak.
"Selain kebiri, dikasih hukuman seumur
hidup penjara, atau ditembak mati. Nyawa
dibayar nyawa, begitu," ujar Yohana di
kantornya di Jakarta, Rabu (4/5/2016).
"Apa bedanya nyawa yang mati dengan
nyawa yang hidup? Sama saja toh?
Kenapa hanya narkoba saja yang bisa
dihukum mati?" lanjut dia.

kekerasan seksual yang ada saat ini," ujar
Yohana.
Kompas TVKPAI Desak Sanksi Kebiri
Link:
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/0
4/18561421/Minta.Tembak.Mati.Pelaku.Kejah
atan.Seksual.Menteri.PPA.Sebut.Nyawa.Dibay
ar.Nyawa

Michelle Ziudith: Kebiri Pemerkosa dan
Pembunuh Yn
Yohana mengatakan, hukuman kebiri
yang masih dalam pembahasan menuai
banyak kontra. Banyak pihak yang tidak
setuju jika hukuman tersebut dilakukan.
Surat penolakan banyak sampai ke dirinya
dan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, jika hukuman mati bagi
pelaku kejahatan seksual, banyak pihak
yang mendukungnya.
(Baca: Fahri Hamzah Anggap Hukuman
Kebiri Terlalu Reaktif)
"Banyak masyarakat yang mendorong
kami, kenapa tidak dilakukan hukuman
mati saja. Nyawa dibayar nyawa. Banyak
yang bilang begitu. Ya, masyarakat juga
mungkin prihatin dengan kondisi yang
ada," ujar Yohana.
Meski demikian, Yohana mengaku bahwa
hukuman itu masih perlu pengkajian.
Untuk saat ini, kementeriannya
mendorong DPR untuk merevisi UU
tentang Perlindungan anak.

Rabu, 4 Mei 2016 | 18:25 WIB

KOMPAS.com/TRI SUSANTO
SETIAWANArtis peran Michelle Ziudith
diabadikan dalam sebuah kegiatan di
kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan,
Rabu (4/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com -- Artis
peran Michelle Ziudith (21) meminta
kepada pihak berwajib untuk menghukum
seberat-beratnya para pemuda yang
melakukan pemerkosaan dan
pembunuhan atas Yn (14), siswi SMP di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
pertengahan April 2016.

Selain itu, kementeriannya mendorong
DPR untuk merancang UU Baru, yakni UU
Penghapusan Kekerasan Seksual.
(Baca: Menteri Puan Sebut Perppu Kebiri
Pelaku Paedofilia Hampir Tuntas)

"Oh my God, tega banget. Dikebiri dan
beri hukuman seberat-beratnya. Ini harus
ditindak serius, lagi," kata Michelle ketika
dijumpai pada sebuah acara di
kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan,
Rabu (4/5/2016).

"RUU PKS ini kami dorong masuk ke
Prolegnas. Kami mendorong DPR agar
pada 2016 ini bisa segera masuk. Kami
yakin DPR RI mendukung penuh UU
tersebut segera disahkan melihat situasi

Michelle merasa miris akan kejadian yang
menimpa Yn. Atas kejadian itu, ia
berpesan kepada setiap perempuan untuk
sebisa mungkin tidak bepergian sendirian.
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"Mungkin, sebagai cewek, mau sekuat
apa pun pasti kalah. Jadi, lebih berhatihati aja, jangan jalan sendiri," ujarnya.
Yn ditemukan dalam keadaan tak
bernyawa di dalam jurang. Dalam waktu
beberapa hari, kemudian pihak Polres
Rejang Lebong meringkus 12 dari 14
pemuda yang diduga melakukan
pemerkosaan terhadap Yn.
Kepala Polres Rejang Lebong, Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto,
mengatakan bahwa 12 dari 14 pemuda
itu, yang berusia 16 hingga 23 tahun,
sudah ditangkap.

Menteri Yohana: Orangtua Pemerkosa
Yn Dapat Dihukum Penjara
Kamis, 5 Mei 2016 | 17:54 WIB

orangtua Yn di Bengkulu, Kamis
(5/4/2016).
Meski demikian pihaknya masih
melakukan kajian terhadap persoalan ini,
untuk menuntut orangtua pelaku
pembunuhan dan pemerkosaan yang
menimpa Yn.
Yohana meminta para orangtua dapat
menjaga anak-anaknya sebaik mungkin
agar persitiwa serupa tidak terulang.
Sementara untuk para pelaku yang masih
di bawah umur, Yohana mengatakan tidak
ada hukuman seumur hidup dan hukuman
mati untuk anak-anak.
Meski demikian, Yohana melanjutkan,
para pelaku harus mendapatkan hukuman
seberat-beratnya.
"Presiden sudah memerintahkan agar
pelaku dihukum maksimal, namun untuk
pelaku yang masih di bawah umur
maksimal 10 tahun," kata Yohana.
Sementara itu kehadiran menteri Yohana
juga diwarnai permintaan teman-teman Yn
untuk menyediakan kendaraan angkutan
sekolah.

KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Yohana Yembise
BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak, Yohana Yasimbe
mengungkapkan orangtua pelaku
pembunuhan dan pemerkosaan terhadap
Yn, di Bengkulu dapat dihukum penjara.
Selain dihukum penjara tiga tahun,
mereka juga dapat dikenai denda sebesar
Rp 70 juta. Hal ini sesuai dengan amanat
UU Perlindungan anak karena orangtua
pelaku dianggap lalai dalam mendidik
anak mereka.

Mengingat lokasi sekolah dan rumah
siswa melewati daerah sepu yang
didominasi kebun dan hutan.
Teman-teman Yn juga meminta sarana air
bersih karena selama ini mereka mandi ke
sungai yang jaraknya jauh dari
rumah,serta perbaikan fasilitas jalan
umum dan aliran listrik.

Puan: Kasus Yn Jadi Momentum
Terapkan Hukuman Maksimal Pelaku
Kekerasan Seksual
Kamis, 5 Mei 2016 | 05:55 WIB

"Orangtua pelaku dapat dikenai penjara
tiga tahun dan denda Rp 70 juta sesuai
dengan UU Perlindungan anak," kata
Yohana saat mengunjungi rumah
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melakukan pencegahan agar kasus
serupa tak terulang lagi.
"Pengembangan deteksi dini kekerasan
terhadap anak, penyusunan perpres
perlindungan peserta didik, serta
membangun sistem informasi tindak
kekerasan terhadap anak," ucap Puan.
Indra Akuntono/kompas.comMenko
PMK Puan Maharani saat berkunjung ke
Institut Seni Indonesia di Padang Panjang,
Sumatera Barat, Jumat (29/4/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Puan Maharani mengecam pelaku
kekerasan seksual dan pembunuhan yang
terjadi di Bengkulu, dengan korban Yn
(14). Menurut Puan, kasus itu harus jadi
momentum diterapkannya hukuman
maksimal untuk para pelaku kekerasan
seksual.
Puan berharap aparat penegak hukum
dapat menangani kasus ini secara tegas.
Ia menyebut diperberatnya hukuman
untuk pelaku kejahatan seksual tertuang
dalam draf peraturan pemerintah
pengganti undang-undang atau revisi UU
Nomor 35/2014 tentang Perlindungan
Anak.
Adapun hukuman maksimalnya tengah
dibahas untuk dapat berupa hukuman
kebiri.
"Pemerintah telah menyiapkan draf
perppu, dengan menambahkan hukuman
maksimal (kebiri) bagi pelaku kekerasan
seksual terhadap anak," ujar Puan,
melalui pernyataan tertulis yang
diterima Kompas.com, Rabu (4/5/2016)
maalm.
Puan menuturkan, kasus yang menimpa
siswi SMP itu telah menjadi perhatian
pemerintah. Selain mengupayakan
penambahan hukuman, Puan juga ingin
ada peningkatan upaya pemerintah dalam

Kisah meninggalnya Yn, cukup tragis.
Korban ditemukan tewas di dalam jurang
setelah menjadi korban kekerasan
seksual yang dilakukan belasan pemuda
di Rejang Lebong, Bengkulu, April 2016.
Dalam waktu beberapa hari, Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,
meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan Yn. Kepala Polres Rejang
Lebong Ajun Komisaris Besar Polisi
Dirmanto mengatakan, 12 pelaku itu
masing-masing berinisial De (19), To (19),
dan Da (17). Ketigany warga Desa Kasie
Kasubun, Padang Ulak Tanding, itu
ditangkap pada Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.
Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut
tujuh pemerkosa dan pembunuh Yn (14)
dengan hukuman penjara 10 tahun.

Kepergian Yn dan Meja Belajarnya
yang Selalu Basah...
Kamis, 5 Mei 2016 | 09:22 WIB

kompas.com/Firmansyahmeja dan kursi
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yang digunakan Yn semasa sekolah
dipindahkan ke gudang sekolah karena
terlihat sering basah dan kembab sejak
Yn dinyatakan hiang lalu ditemukan
meninggal dunia akibat diperkosa 14
pemuda
BENGKULU, KOMPAS.com — Pascameninggalnya Yn, siswi SMP di Rejang
Lebong, Bengkulu, setelah dianiaya dan
diperkosa 14 pemuda, pihak sekolah
mengganti meja dan kursi belajar yang
dipakai Yn karena selalu basah.
Yn merupakan siswi kelas I SMP. Posisi
meja dan kursi Yn di kelas terletak paling
depan sebelah kiri, tepatnya di dekat pintu
masuk.

aneh, akhirnya meja Yn kami ganti. Meja
yang biasa dipakai Yn kami simpan di
gudang sekolah," ujar Teguh.
Sementara itu, posisi belajar Yn yang
berada di pojok depan sebelah kiri hingga
kini masih kosong. Tak ada siswa yang
mau mengisinya.
"Biar tempat ini kosong untuk kami
mengenang kalau Yn selalu ada bersama
kami," kata Rm, teman Yn.

"Biarkan Meja dan Kursi Yn Kosong
untuk Kami Ingat"
Kamis, 5 Mei 2016 | 11:31 WIB

Teman sekelas Yn dan beberapa guru
merasa ada yang ganjil sejak Yn
dinyatakan hilang dan ditemukan warga
beserta polisi sudah tak bernyawa di
dalam jurang.
"Sejak Yn hilang lalu ditemukan
meninggal, meja belajarnya selalu basah
dan lembab. Padahal, ruang kelas ini tidak
ada yang bocor, sebelumnya meja itu tak
pernah basah," kata Rm, teman dekat Yn.

kompas.com/FirmansyahKursi dan meja
belajar Yn setelah diganti dengan yang
lain, sementara meja belajar yang sering
digunakan Yn disimpan di gudan sekolah
karena selalu basah dan lembab

Beberapa teman sekelas Yn mengisahkan
kepribadian Yn yang baik dan pintar
tampak menahan tangis saat menunjuk
tempat duduk Yn di kelas.

BENGKULU, KOMPAS.com — Posisi
meja dan kursi tempat belajar Yn, siswi
SMP di Rejang Lebong, Bengkulu, yang
tewas mengenaskan di tangan 14
pemuda, hingga kini masih terlihat
kosong.

"Kami sempat ketakutan dan sedih jika
melihat meja Yn yang selalu lembab,
basah, secara aneh itu. Makanya, guru
berinisiatif mengganti meja dan kursi yang
sering dipakai Yn dengan meja dan kursi
lain," kata Ma, teman sekelas Yn yang
lain.
Kejadian ganjil itu juga dibenarkan
seorang karyawan tata usaha sekolah,
Teguh. Menurut Teguh, keanehan
tersebut terjadi sejak Yn dinyatakan hilang
dan ditemukan meninggal secara
mengenaskan.

Meja dan kursi tempat belajar Yn tepat
berada di dekat pintu masuk kelas I
sekolah itu, atau di kiri depan.
Posisi ini cukup menggambarkan bahwa
Yn merupakan siswi yang rajin dan
berprestasi.
Meja dan kursi itu sudah diganti pihak
sekolah karena meja dan kursi yang
sering digunakan Yn, menurut teman
sekelas Yn, secara aneh selalu basah
setelah jasad Yn ditemukan tewas
mengenaskan di dasar jurang.

"Kami tak mau murid lain selalu sedih dan
takut melihat meja Yn selalu basah secara
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Hingga kini, kursi tersebut masih terlihat
kosong. Tak ada satu pun siswa yang
menduduki kursi Yn tersebut.
Seorang sahabat Yn, Rm, mengatakan
bahwa kursi tersebut dibiarkan kosong
bukan karena siswa takut menempatinya,
melainkan untuk lebih menghormati Yn.
"Biarkan posisi belajar Yn kosong agar
kami ingat kalau Yn sebenarnya masih
tetap bersama kami, dia kawan kami yang
baik," kata Rm.
Lebih lanjut, Rm mengisahkan
penyesalannya tak dapat mengantar
pulang Yn saat kejadian itu.
Ia mengatakan, saat itu Yn bersikukuh
minta diantar pulang oleh Rm
mengunakan motor milik Rm.
Rm bersedia mengantar Yn. Namun, kata
dia, mendadak motor milik Rm rusak
sehingga tidak bisa mengantar Yn.
"Motor saya rusak, hingga saya tak bisa
antar dia," kata Rm mengenang kala itu.
Setelah itu, Rm tak dapat lagi bermain
dan belajar bersama Yn. "Rumah saya
memang tidak searah dengan rumah Yn,
berbeda arah, jadi saat itu ia pulang
sendiri," kata Rm.
Sementara itu, ibunda Yn, mengatakan
bahwa ketika itu sebenarnya ada guru
yang akan mengantar pulang Yn. Namun,
kata dia, Yn menolak tawaran ibu gurunya
itu.
"Yn biasanya pulang diantar guru, kawan
sekelasnya, atau saudara lelaki
kembarnya Yy. Namun, hari itu ia
terpaksa pulang sendiri dan melewati
jalan sepi lalu dicegat 14 pemuda itu,"
kata ibu Yn.

Menteri Yohana Sebut Jalan Menuju
Rumah Yn Tak Ramah bagi Perempuan
Kamis, 5 Mei 2016 | 19:26 WIB

kompas.com/FirmansyahMenteri
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Yohana Yambise saat mengunjungi
rumah Yn di Rejang Lebong
BENGKULU, KOMPAS.com — Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yasimbe
menilai bahwa jalan menuju rumah Yn
(14) di Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, tidak ramah bagi perempuan
yang melewatinya.
Jalan itu setiap hari dilalui oleh Yn untuk
berangkat atau pulang dari sekolah. Pada
4 April 2016, Yn ditemukan tewas dengan
kondisi terikat di jurang dekat jalan
tersebut. Ia menjadi korban pemerkosaan
dan pembunuhan belasan pemuda saat
perjalanan pulang sekolah.
Menurut Yohana, kondisi jalan seperti itu
dapat memicu kerawanan hingga terjadi
pelecehan terhadap perempuan.
"Saya telah melihat jalan menuju ke sini
(rumah Yn), jalannya jelek dan tak ramah
perempuan. Saya harap Pak Gubernur
dapat segera memperbaikinya," kata
Yohana saat mengunjungi kediaman Yn di
Rejang Lebong, Bengkulu, Kamis
(5/5/2016).
Teman-teman Yn yang datang di rumah
korban hari ini mengeluhkan jalan yang
harus dilewati warga, terutama siswasiswi sekolah. Mereka harus menempuh
jarak hingga 3 kilometer pada jalan yang
buruk dan sepi itu menuju sekolah.
Warga juga harus menempuh perjalanan
ratusan meter untuk mandi atau mencuci
di sungai terdekat.
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Kepada Yohana, rekan-rekan Yn meminta
tiga hal untuk mencegah kejahatan di
sepanjang jalan itu.
Selain meminta perbaikan jalan desa,
mereka juga menginginkan adanya
angkutan bus untuk anak sekolah serta
pengadaan sarana air bersih dan listrik.

Kekerasan dan Kultur Patriarki
Kamis, 5 Mei 2016 | 09:40 WIB

perempuan, kiranya penjelasan
konvensional sudah tidak memadai.
Diakui atau tidak, selain adanya
kemungkinan faktor psikologis dalam diri
pelaku, secara sosial kekerasan juga
berkaitan dengan kondisi seperti
kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Putus sekolah, tidak mempunyai
pekerjaan, atau kemiskinan, membuat
seseorang atau sekelompok orang
memiliki pilihan terbatas dalam memenuhi
kehidupannya.
Kegagalan sosial ini memberikan tekanan
struktural tertentu pada individu. Tekanan
ini dapat menjadi bahan bakar bagi
terjadinya kejahatan kekerasan.

TOTO SIHONOIlustrasi
Oleh: Iqrak Sulhin
Kasus perkosaan dan pembunuhan
terhadap ‘Y’ (14) sangat mengejutkan
publik. Selain karena korban adalah
seorang anak perempuan, pelaku yang
berjumlah 14 orang umumnya juga
berusia anak.
Status sejumlah pelaku sebagai anak
membuat persoalan ini semakin rumit.
Muncul tuntutan agar para pelaku dijatuhi
hukuman yang berat, bahkan sampai
mewacanakan hukuman seumur hidup
hingga hukuman mati.
Ada apa dengan masyarakat kita
sehingga kejahatan kekerasan seksual
seperti ini terjadi?
Secara teoritik tentu banyak penjelasan
mengenai mengapa seseorang
melakukan kekerasan terhadap orang
lain.
Hanya saja, mengurai mengapa
sekelompok orang melakukan perkosaan
hingga pembunuhan terhadap anak

Pemicu bisa apa saja, seperti salah
paham, atau adanya faktor kontributif
lainnya seperti pelanggaran konsumsi
alkohol secara tidak bertanggung jawab,
atau konsumsi terhadap apa yang
dianggap sebagai pornografi.
Namun, apa yang menyebabkan
kekerasan terhadap perempuan,
khususnya kekerasan seksual, tidak akan
seumum itu penjelasannya. Kondisi sosial
yang melatarbelakangi kejahatan tidak
hanya dalam arti materialis namun juga
bersifat simbolis.
Terdapat faktor lain yang lebih dalam
mengakar karena dibentuk sendiri oleh
masyarakat melalui praktek-praktek yang
dianggap biasa atau normal.
Faktor yang dimaksud adalah pandangan
terhadap perempuan atau secara
konseptual dirumuskan sebagai bias
gender.
Di dalam pandangan feminisme radikal,
kejahatan adalah sesuatu yang berakar
dan bahkan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari budaya patriarki. Sebuah
budaya yang menganggap laki-laki lebih
utama sementara perempuan berada
pada posisi subordinat.
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Perempuan, dan juga anak di dalam
keluarga, dilihat sebagai properti bagi lakilaki, tidak ubahnya kepemilikan terhadap
harta benda.
Oleh karenanya, di dalam masyarakat
perempuan tidak memiliki peran yang
bersifat publik. Ranah perempuan hanya
privat, domestik, atau hanya di dalam
rumah tangga.
Berbagai kasus kekerasan dalam rumah
tangga tidak lepas dari akar ini. Bahkan
sampai berimbas pada bagaimana
kekerasan tersebut diselesaikan,
termasuk pada saat kasus masuk ke
dalam proses peradilan pidana.
Budaya patriarki memberi legitimasi pada
tindakan kekerasan yang dilakukan lakilaki. Inilah mengapa dalam pandangan
feminis radikal, kejahatan adalah milik
laki-laki dan bukan milik perempuan.
Adapun perkosaan adalah bentuk
ekspresi tertinggi dari subordinasi
perempuan, karena perkosaan
merupakan perilaku agresi yang di
dalamnya perempuan sebagai korban
diabaikan determinasi dirinya sendiri
(Griffin, 1979).
Susan Brownmiller, dalam
bukunya Against Our Will: Men Women
and Rape tahun 1975, mengatakan; dari
masa prasejarah hingga sekarang, saya
mempercayai, perkosaan telah
memainkan fungsi yang kritikal.

Ilustrasi pelecehan seksual
Ini tidak lebih dari proses intimidasi secara
sadar, yang melaluinya semua laki-laki
membuat semua perempuan dalam
keadaan ketakutan.

Menurut Brownmiller, laki-laki terlahir
menjadi yang dominan secara seksual
dan perbedaan biologis menjadi
penyebab langsung kejahatan yang
dilakukannya.
Cara pandang seperti ini tidak hanya
menjelaskan mengapa perempuan
mengalami kekerasan seksual, namun
juga mengapa perempuan dibunuh.
Ketimpangan gender membuat
perempuan lebih rentan menjadi korban
kejahatan. Pada saat perempuan secara
nyata menjadi korban kejahatan, maka
kejahatan tersebut semakin mempertegas
ketimpangan kekuasaan gender antara
laki-laki dan perempuan.
Demikian analisis Brownmiller mengenai
relasi antara gender power
disparity dan female victimization. Relasi
antara kekerasan dan ketimpangan
kekuasaan gender berbentuk spiral yang
semakin membesar.
Kejahatan kekerasan dengan kata lain
menegaskan bahwa perempuan tidak
memiliki kuasa yang efektif.
Pertanyaannya, bagaimana mengenali
budaya patriarki itu? Bagaimana budaya
patriarki bersifat kriminogenik?
Disadari atau tidak, di dalam masyarakat
terkadang terdapat praktek-praktek yang
justru mempertahankan ketimpangan
gender.
Agen-agen yang memelihara praktek
tersebut tidak mesti seseorang atau
kelompok yang nyata-nyata telah memilih
masuk ke dalam dunia kriminal, yang
setiap hari mencopet, mencuri atau
merampok dari korban perempuan.
Namun termasuk agen-agen sosialisasi di
dalam masyarakat, sekolah, bahkan
keluarga.
Bagi agen aktif yang kriminal karir,
memilih perempuan sebagai korban
kejahatan jalanan adalah sebuah proses
konstitutif yang secara tidak disadari telah
memelihara perempuan dalam lingkar
viktimisasi.
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Perempuan dikonstruksi sebagai salah
satu korban ideal. Inilah mengapa, dalam
pandangan realis, perempuan adalah
subjek yang paling rentang menjadi
korban kejahatan, selain anak-anak dan
orang lanjut usia.
Dampak akhir dari hal ini adalah semakin
dalamnya perempuan berada dalam the
state of fear, yang mungkin menurunkan
kapabilitas ekonomis perempuan.

KOMPASIlustrasi
Perempuan kemudian dibuat sangat
bergantung pada pemilik kuasa lain yang
lebih efektif, dalam hal ini laki-laki, baik
sebagai individu maupun yang
direpresentasikan oleh negara.
Perempuan hanya akan aman bila
mendapatkan perlindungan laki-laki.
Sebagai contoh, adanya
gerbong communter line khusus untuk
perempuan, meskipun sangat beralasan
dalam pandangan pencegahan kejahatan
situasional, namun secara simbolis
menegaskan bahwa perempuan
subordinat.

pertanyaannya, mengapa bukan wah,
papa terlihat ganteng kalau mencuci?
Dalam pandangan feminis liberal, faktor
sosialisasi adalah penyebab utama
terjadinya proses konstitutif ini. Budaya
mengajarkan bahwa perempuan
memasak dan laki-laki bekerja di luar
rumah. Sosialisasi seperti ini bahkan
terjadi di tingkat keluarga.
Mungkin ada yang berpandangan cara
berfikir ini Naif. Mereka berpendapat
bahwa perkosaan justru disebabkan oleh
provokasi korban, seperti menggunakan
pakaian yang “minim” atau berjalan
sendirian, terutama di tempat sepi atau
malam hari.
Cara pandang seperti ini justru memiliki
cacat epistemologis, dengan melupakan
aspek kekuasaan dalam sebuah definisi
situasi, yaitu kuasa wacana patriarkis
dalam kesadaran individu.
Kapitalisme turut pula menyumbang
pengaruh pada amplifikasi budaya
patriarki. Perempuan masuk dalam proses
komodifikasi. Baik perempuan sebagai
tenaga kerja murah, maupun perempuan
sebagai bagian dari ‘etalase barang/jasa’.
Karenanya, tidak mengherankan bila
perempuan kemudian “harus” ditempelkan
pada produk mobil atau motor dalam
sebuah pameran. Pertanyaan
esensialnya, apa fungsinya?

Media massa adalah salah satu contoh
agen konstitutif yang secara tidak sadar
turut memelihara ketimpangan kekuasaan
gender.

Kasus perkosaan dan pembunuhan
terhadap ‘Y’ harus disikapi serius oleh
pemerintah. Penyebabnya telah jauh
melampaui faktor tekanan struktural atau
adanya peran faktor situasional.

Iklan yang mungkin dianggap deskripsi
keseharian masyarakat, sehingga
dianggap biasa atau ‘normal’ justru
mengamplifikasi struktur patriarkis.

Dibutuhkan upaya perubahan yang
menyentuh cara pandang masyarakat
tentang laki-laki dan perempuan.

Sebuah iklan detergen yang memiliki
‘tagline’ wah, mama terlihat cantik kalau
mencuci, mungkin dianggap lucu karena
demikianlah penggambaran peran
perempuan di mata masyarakat. Tapi

Pada sisi penegakan hukum, sensitifitas
sangat diperlukan. Sangat mungkin
adanya kasus pelecehan atau kekerasan
terhadap perempuan lainnya yang tidak
diketahui karena dibawa ke ranah privat
dan diselesaikan secara “damai”.
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Sambut Menteri Perempuan, Temanteman Yn Ajukan Tiga Permintaan
Kamis, 5 Mei 2016 | 15:37 WIB

Yn merupakan salah satu siswi
berprestasi di sekolahnya. Jenazahnya
ditemukan dalam kondisi terikat pada
jurang di Padang Ulak Tanding (PUT),
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
Senin (4/4/2016).

Muhaimin: Kasus Yn Betul-betul
Tragedi yang Memalukan
Kamis, 5 Mei 2016 | 16:34 WIB
KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Belasan
teman sekolah Yn (14), siswi SMP yang
diperkosa dan dibunuh oleh 14 pemuda,
berbaris di sepanjang jalan menuju rumah
Yn di Kabupaten Rejang Lebong, Kamis
(5/5/2016). Mereka menyambut Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yambise yang
akan menemui kedua orangtua Yn.
Para sahabat Yn ingin menyampaikan tiga
permintaan kepada Yohana untuk
membantu agar kejadian yang menimpa
Yn tidak terulang kembali.
Mereka meminta pemerintah
menyediakan kendaraan angkutan
sekolah untuk pelajar. Ini karena banyak
anak sekolah di daerah itu harus berjalan
hingga 3 kilometer menuju sekolah.
Perjalanan itu melewati kebun dan hutan
yang sepi.
Teman-teman Yn juga meminta adanya
sarana air bersih karena selama ini anakanak tersebut banyak mandi di sungai
yang berjarak ratusan meter dari tempat
tinggal mereka.
"Kalau mau mandi harus ke sungai jauh
dengan kondisi hutan dan sepi," kata
belasan siswa teman Yn.
Permintaan ketiga adalah perbaikan jalan
umum.

KOMPAS.com/NABILLA
TASHANDRAKetua Umum Partai
Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar
usai acara final Musabaqoh Kitab Kuning
di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh,
Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua
Umum Partai Kebangkitan
Bangsa Muhaimin Iskandar menilai bahwa
Indonesia sedang mengalami darurat
moral. Hal itu antara lain terlihat dari
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Bengkulu, Yn (14).
"Kasus Yn ini betul-betul tragedi
kemanusiaan yang memalukan," ujar
Muhaimin di Masjid Agung Sunda Kelapa,
Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Ia berharap para pelaku kejahatan itu
dihukum berat hingga jera. Dengan
demikian, kejadian serupa tidak terulang
lagi.
"Dan, menjadi pelajaran yang
menunjukkan Indonesia sedang
mengalami darurat moral, darurat
perilaku, darurat akhlak kita," kata
Muhaimin.
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Karena itulah, Muhaimin meminta agar
manusia semakin mendekatkan diri
dengan Tuhan. Dengan memperkuat
iman, maka akan dijauhkan dari
kezaliman dan perilaku yang
menyimpang.
Pria yang kerap disapa Cak Imin itu juga
mendukung pelarangan peredaran
minuman keras secara bebas. Hal itu
karena miras seringkali mengakibatkan
seseorang melakukan kejahatan.
"Itu harus dibuat sebagai bagian dari tidak
mudahnya orang minum-minuman keras
sehingga berakibat kepada kejahatan,"
kata Cak Imin.
Yn ditemukan tewas di sebuah jurang di
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
pada 4 April 2016. Polisi telah menangkap
12 dari 14 orang yang memperkosa dan
membunuh Yn.
Tujuh orang di antaranya sudah dituntut
10 tahun penjara oleh jaksa penuntut
umum. Mereka adalah De (18), Da (17),
Fs (18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek
(16).
Untuk lima pelaku lain, sidangnya digelar
pada Rabu (4/5/2016) dengan agenda
sidang pembacaan pleidoi.

Menpora Dukung Hukuman Kebiri
untuk Pemerkosa dan Pembunuh Yn
Kamis, 5 Mei 2016 | 19:11 WIB

gala premiere film Mars di Plaza Senayan,
Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi
menginginkan penegakan hukuman berat
bagi pelaku kejahatan seksual terhadap
anak. Ia juga mendukung rencana
pemerintah untuk memberi hukuman
kebiri bagi pelaku kejahatan itu.
Hal itu disampaikan oleh Imam terkait
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Yn (14), siswi SMP di Kabupaten
Rejang Lebong, Bengkulu.
"Menurut saya, sudah tidak cukup hanya
dihukum berat. Tapi rencana beberapa
kementerian, baik itu Kementerian
Perempuan dan Anak, Kementerian
Sosial, bahkan ada usulan Jaksa Agung,
agar ada hukuman kebiri, itu saya rasa
satu opsi yang harus kita tegakkan," ujar
Nahrawi di Masjid Agung Sunda Kelapa,
Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016).
Ia menyatakan bahwa penegakan hukum
untuk kasus ini harus maksimal jika tak
ingin lebih banyak anak menjadi korban.
Terkait adanya usulan hukuman penjara
hingga 30 tahun bagi pelaku, Nahrawi
menganggapnya sebagai usulan
sekaligus dorongan dan kekhawatiran.
Menurut dia, hukuman ringan hanya akan
membuat lebih banyak korban berjatuhan.
Untuk itu, ia mengimbau kepada para
orang tua agar waspada, berhati-hati, dan
memastikan telah membina anak-anaknya
dengan baik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu
menilai bahwa tragedi yang menimpa Yn
sebagai bencana nasional yang harus
menjadi peringatan bagi siapa pun.
Yn ditemukan tewas di sebuah jurang di
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
pada 4 April 2016.

KOMPAS.com/Dian Reinis
KumampungMenteri Pemuda dan
Olahraga, Imam Nahrawi saat menghadiri

Polisi telah menangkap 12 dari 14 orang
yang memperkosa dan membunuh Yn.
Tujuh orang di antaranya sudah dituntut
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10 tahun penjara oleh jaksa penuntut
umum. Mereka adalah De (18), Da (17),
Fs (18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek
(16).
Untuk lima pelaku lain, sidangnya digelar
pada Rabu (4/5/2016) dengan agenda
sidang pembacaan pleidoi.

Saudara Kembar Yn Ditawarkan Ikut
Pesantren Gratis di Malang

dana Program Keluarga Harapan (PKH)
pada bulan Juni ini.
Rumah keluarga Yy juga akan
diprioritaskan dalam program rumah
tinggal layak huni yang juga akan
dilaksanakan sekitar Juni 2016.
Selanjutnya, Khofifah juga memerintahkan
kepala dinas sosial setempat untuk
mengadakan tempat mandi, cuci, kakus
(MCK) di desa asal Yn melalui program
keserasian sosial.

Jumat, 6 Mei 2016 | 17:30 WIB
"Semua Tergantung Duit"
Jumat, 6 Mei 2016 | 11:46 WIB

KOMPAS.com/FIRMANSYAHRumah Yn,
siswi SMP korban pembunuhan dan
pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri
Sosial Khofifah Indar
Parawansa memberikan kesempatan
kepada Yy, kakak kembar Yn, untuk
menimba ilmu di pesantren di
Malang, Jawa Timur. Saat ini, Yy duduk di
kelas V SD.
Hal ini diungkapkan Khofifah saat
mengunjungi rumah orangtua Yn di
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
Jumat (5/5/2016).
"Saya tanya ke Yy mau menempuh
pendidikan ke mana, katanya mau ke
pesantren lalu saya tawarkan di pesantren
di Malang dan dia mau," kata Khofifah.
Rencananya, Yy akan diantar ke
pesantren di Malang usai 40 hari
meninggalnya Yn. Selain dijamin sekolah
di pesantren gratis, Khofifah juga
menyatakan, keluarga Yn akan menerima

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKondisi
rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com — Bupati
Rejang Lebong Ahmad Hijazi merespons
tiga permintaan teman-teman Yn yang
disampaikan di hadapan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yembise saat
mengunjungi rumah orangtua Yn.
Belasan teman sekelas Yn mengajukan
tiga permintaan agar kasus tersebut tak
terulang.
Pertama, mereka meminta disediakan
kendaraan angkutan untuk anak sekolah.
Kedua, pengadaan sarana air bersih
karena selama ini masyarakat mandi ke
sungai yang jaraknya ratusan meter dari
rumah dengan kondisi jalan dipenuhi
hutan dan sepi. Ketiga, menyediakan
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sarana listrik dan perbaikan jalan desa.
"Semua telah kami siapkan, kami sedang
mengkaji perda tentang perbaikan moral
dan akhlak. Terkait permintaan
infrastruktur, semua tergantung duit.
Untuk apa infrastruktur baik kalau
moralnya tak dibenahi," kata Hijazi.
"Apa yang dilakukan dari sisi akhlak dan
moral terhadap anak-anak itu saat mereka
masih kecil," tambahnya.
Salah satu cara untuk perbaikan moral,
lanjut Hijazi, adalah dengan
mempersiapkan aturan untuk melarang
peredaran minuman keras tanpa izin.
"Untuk apa infrastruktur bagus kalau
moral dan akhlak tak diperbaiki, ini yang
terjadi selama ini. Saya baru dua bulan
menjabat bupati. Ke depan, pembenahan
moral akan dilakukan," tegasnya.

Ada Celah Hukum di Kasus YN,
Penegak Hukum Diminta Teliti
Jumat, 6 Mei 2016 | 11:54 WIB

"Polisi dan Jaksa harus bisa
mengantisipasi ada celah-celah hukum
supaya hukumannya dapat maksimal,
andai bisa ada hukuman mati," ujar Reza
melalui pesan singkat, Jumat (6/5/2016).
Reza melihat erdapat sejumlah celah
hukum yang bisa saja meringankan para
pelaku.
Pertama, pelaku berada di bawah
pengaruh minuman keras saat melakukan
aksinya. Jika semua pelaku tengah
mabuk, bagaimana penyidik bisa
memastikan kebenaran serta akurasi
keterangan mereka.
Kedua, penyidik perlu meneliti apakah
para pelaku membunuh YN atau
menganiayanya secara seksual sehingga
mengakibatkan YN tewas. Pasalnya,
penganiayaan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain, menuai
hukuman lebih rendah dibandingkan
pembunuhan.
"Pasalnya berbeda. Ancaman pidananya
juga berbeda pula. Harusnya teliti agar
hukuman bisa maksimal," ujar Reza.
Ketiga, sebagian pelaku masih di bawah
umur. Artinya, mereka belum dapat
dikenakan age of consent meski
penyidikan mengungkapkan mereka
meminum alkohol lalu memerkosa YN.

ShutterstockIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Kriminolog
sekaligus pakar psikologi forensik Reza
Indragiri Amriel meminta aparat penegak
hukum benar- benar teliti dalam
menangani perkara YN (14), siswi SMP
yang diperkosa dan dibunuh di Bengkulu.
Reza mengatakan, polisi dan Jaksa harus
dapat mengantisipasi celah hukum yang
bisa dipakai para pelaku pemerkosa
sekaligus pembunuh YN demi
mendapatkan keringanan hukuman.

Dalam konteks anak berhadapan dengan
hukum, patut dipertimbangkan juga bahwa
mereka dipaksa atau dimanipulasi oleh
pelaku yang sudah dewasa untuk minum
alkohol dan melakukan tindakan asusila.
"Jika demikian, bukankah - setidaknya
dalam tahap awal - pelaku yang masih
anak-anak ini juga adalah korban?" ujar
Reza.
Oleh sebab itu, Reza meminta polisi dan
jaksa benar-benar teliti dalam
penyelidikan serta menyusun tuntutan.
Selain agar hukuman bagi pelaku dapat
maksimal, namun juga bisa memberikan
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keadilan bagi pelaku yang telah dewasa
dan pelaku yang masih di bawah umur.

Pemerkosaan Yn
Jumat, 6 Mei 2016 | 16:58 WIB

KOMPAS.com/ IRA
RACHMAWATIMenteri Khofifah Indar
Parawansa saat berkunjung di Pendopo
Shabat Swagata Blambangan,
Banyuwangi, Jawa Timur, Senin
(25/4/2016)
BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri
Sosial Khofifah Indar
Parawansa menyempatkan diri berbicara
dengan 12 pelaku pemerkosaan dan
pembunuhan siswi SMP berprestasi
berinisial Yn dalam kunjungannya ke
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
Jumat (6/5/2016).
Percakapan Khofifah dan para pelaku itu
berlangsung tertutup sekitar 20 menit di
Mapolres Rejang Lebong.
"Saya tanya pada anak-anak yang
teridentifikasi sebagai pelaku, 'apa betul
mereka melakukan itu karena pengaruh
minuman keras?'. Mereka jawab, 'iya',"
ucap Khofifah.

Dia juga mengutip survei yang dilakukan
KPAI dan Yayasan Buah Hati mengenai
tingginya anak usia SMP dan SMA
mengakses film porno.
"Hasil survei KPAI, akses anak-anak
terhadap pornografi mencapai 97 persen.
Lalu survei Yayasan Buah Hati memcapai
92 persen. Bahkan anak SD juga telah
mengakses pornografi," tutur dia.
Melihat tingginya akses anak-anak
terhadap konten pornografi di internet,
Khofifah mengatakan, ini adalah tugas
tambahan untukKementerian Komunikasi
dan Informatika. Usai bertemu dengan
pelaku pemerkosaan, Khofifah
mengunjungi rumah keluarga Yn dan juga
berziarah ke makam Yn.

Mensos: Perppu Kebiri Menunggu
untuk Diteken Para Menteri
Jumat, 6 Mei 2016 | 20:07 WIB

KOMPAS.com/FirmansyahMensos
Khofifah Indar Parawansa saat
berbincang dengan ibunda Yn di
Bengkulu.

Selain itu, lanjut dia, para pelaku mengaku
sering mengakses video porno sebelum
peristiwa itu terjadi.

BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri
Sosial Khofifah Indar
Parawansa menyebutkan bahwa draf
Perppu Kebiri untuk pelaku kejahatan
seksual saat ini menunggu untuk diteken
oleh menteri terkait yang terkoordinasi
dalam Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK).

"Jadi kita harus cari akar-akar
masalahnya. Seringkali mereka akses
video porno
menggunakan handphone dan ini tidak
diketahui orangtua," tuturnya.

"Saat ini ada dua draf tentang Perppu
Kebiri. Pertama dengan mematikan syaraf
libido dan kedua tentang hukuman
seumur hidup dan mati, saat ini Perppu itu
tinggal menunggu paraf dari beberapa
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menteri terkait di PMK," kata Khofifah di
Bengkulu, Jumat (6/5/2016).
Pemerintah, lanjut dia, bertugas membuat
kebijakan hukum dan masyarakat harus
memproteksi anak dan perempuan dalam
hal tanggung jawab warga bangsa.
Menyinggung aksi sadis 14 pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
seorang siswi SMP di Bengkulu berinisial
Yn, Khofifah mengatakan, ada beberapa
langkah hukum yang akan dikenakan.
Ada tujuh pelaku di bawah umur dalam
kasus tersebut dengan usia di bawah 18
tahun. Pelaku dengan kategori anak di
bawah umur, lanjut Khofifah, akan
diberlakukan peradilan pidana anak. Jika
ancaman di atas 7 tahun, maka pelaku
tidak akan dihukum di Lembaga
Pemasayarakatan. Namun ditempatkan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA).
Di lembaga ini, para pelaku di bawah
umur akan mendapatkan pendidikan dan
pemulihan psikososial karena menurut
menteri, para pelaku di bawah umur
diduga melakukan aksinya karena
mengikuti ajakan orang lain meskipun,
tegasnya, tindakan tersebut tetap tidak
dapat dimaafkan.
Sementara itu, menurut Khofifah, para
pelaku berusia di atas 18 tahun akan
dikenakan pasal berlapis, apalagi jika
terbukti mereka berinisiatif dan mengajak.
"Sesuai arahan presiden agar pelaku di
atas 18 tahun terbukti mengajak, inisiatif
harus dikenakan pemberatan hukum
secara maksimal," tutur Khofifah.

Terlibat Kasus Pencabulan
Jumat, 6 Mei 2016 | 12:05 WIB

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Empat
pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yn
(14) diketahui pernah melakukan
pencabulan terhadap di bawah umur
sebelumnya. Namun, kasus mereka
diselesaikan secara kekeluargaan.
"Sejauh ini, dari 14 pelaku itu, terdapat
empat pelaku yang pernah melakukan
tindakan pencabulan namun tidak pernah
diselesaikan secara hukum," tutur Kanit
Reskrim Polsek Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
Bripka Sutriono, Kamis (5/5/2016).
Sebelumnya, beberapa warga dan
tetangga Yn menuturkan bahwa di antara
pelaku tersebut pernah terlibat kasus
pencabulan terhadap anak di bawah
umur.
"Mereka ada yang pernah melakukan
tindak asusila namun diselesaikan secara
kekeluargaan tidak dilaporkan ke polisi,"
kata salah seorang warga setempat yang
enggan namanya disebutkan.
Sementara itu, Sutriono mengapresiasi
kerja sama yang baik antara polisi dan
masyarakat dalam mengungkap kasus
pemerkosaan dan pembunuhan Yn.
Sutriono bercerita, pada awalnya
kepolisian mendapatkan laporan
hilangnya Yn, lalu bersama masyarakat
polisi melakukan penyisiran sepanjang
perjalanan dari sekolah ke rumah Yn.
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Pencarian membuahkan hasil dengan
ditemukannya jasad Yn dalam kondisi
mengenaskan. Setelah dilakukan visum,
polisi memastikan terjadi tindakan
kekerasan dan pemerkosaan.
Berdasarkan barang bukti dari lokasi
kejadian, polisi meyakini pelaku terdiri dari
sejumlah orang.
"Dari sana kami melakukan penyelidikan
dan mengumpulkan informasi termasuk
data beberapa pelaku warga yang pernah
melakukan tindak asusila, informasi ini
didapat dari masyarakat," ucap Sutriono.
Selanjutnya, pihaknya melakukan
penyelidikan terhadap pelaku yang pernah
melakukan pencabulan di daerah itu. Para
pelaku mengaku bahwa mereka telah
memerkosa Yn dan membunuhnya
dengan cara membuang jasadnya ke
jurang.

Pasca-kasus Yn, Perda Minuman
Beralkohol Mendesak
ABBA GABRILLIN

Para pelaku yang berjumlah 14 orang
diduga mengonsumsi minuman beralkohol
sebelum melakukan aksi bejat terhadap
Yn.
"Perlu adanya perda tentang larangan
minum minuman beralkohol karena ini
bisa memicu terjadinya pidana kejahatan
luar biasa," ujar Kepala Biro Penerangan
Masyarakat Polri Brigjen Agus Rianto
dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta,
Sabtu (7/5/2016).
Menurut Agus, hal ini perlu diperhatikan
sebagai tindakan preventif karena hal
serupa seperti yang terjadi pada Yn
sangat berpotensi terjadi di daerah-daerah
lain di Indonesia.
(Baca juga: Ini Isi Percakapan Menteri
Khofifah dan 12 Pelaku Pemerkosaan Yn)
Selain pemerintah daerah, Agus juga
meminta agar orang tua dan masyarakat
turun tangan melakukan tindakan
pencegahan kejahatan seksual terhadap
anak. Hal ini khususnya perlu dilakukan di
daerah-daerah yang terpencil dan jauh
dari keramaian.

Kompas.com - 07/05/2016, 10:07 WIB
Kasus Yn Terungkap, Gubernur
Larang Pesta hingga Larut Malam
Sabtu, 7 Mei 2016 | 11:15 WIB

Kondisi rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.(KOMPAS.com/ FIRMANSYAH)
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah
daerah di seluruh Indonesia diminta
segera membentuk regulasi tentang
konsumsi minumal beralkohol. Hal itu
disarankan menyusul terjadinya kasus
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yn (14), seorang remaja perempuan di
Bengkulu.

kompas.com/FirmansyahGubernur
Bengkulu terpilih, Ridwan Mukti
BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur
Bengkulu Ridwan Mukti dan para kepala
daerah di kabupaten/kota mengeluarkan
larangan pesta pada malam hari dan
memperdengarkan house music.
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Hal ini dilakukan dalam rangka menekan
peredaran narkoba dan minuman keras di
Bengkulu pasca-terungkapnya kasus
pemerkosaan dan pembunuhan seorang
siswi SMP berinisial Yn di Rejang Lebong.

Unicef Dorong Pemerintah
Beri Perlindungan Terhadap Anak dari
Kekerasan Seksual
Sabtu, 7 Mei 2016 | 11:50 WIB

Selama ini, di beberapa wilayah di
Bengkulu, warga kerap menggelar pesta
pernikahan atau syukuran hingga larut
malam. Bahkan, pesta tersebut diisi
dengan musik yang ingar-bingar.
"Ini akan dikeluarkan aturan bersama
pelarangannya karena pesta hingga larut
malam memicu penggunaan miras dan
narkoba," kata Ridwan, Jumat (6/5/2016),
di Bengkulu.
Dia juga meminta pemerintah pusat untuk
segera menuntaskan RUU Miras sebagai
tindak lanjut dari kasus Yn yang dilakukan
oleh belasan remaja belia karena
minuman keras.
"Aturan miras jika hanya Perda tidak
efektif karena peredaran miras sudah
lintas wilayah," ucapnya.
Dia mengatakan, selain miras, menonton
video porno, aksi brutal pembunuh Yn
juga disebabkan faktor pembangunan
yang tidak merata ke perdesaan.
"Ada 600-an desa pelosok dan tertinggal
di Bengkulu dengan kondisi infrastruktur
dasar tidak terpenuhi. Kami meminta para
bupati di Bengkulu untuk menganggarkan
30 persen APBD digunakan membangun
infrastruktur perdesaan," tambahnya.
Ridwan mengakui bahwa infrastruktur
dasar di desa tempat tinggal Yn tidak
mendukung. Namun demikian, menurut
dia, masih banyak desa lain di Bengkulu
dengan kondisi infrastruktur yang lebih
parah.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDiskusi
Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
(7/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala
Interim Perlindungan
AnakUNICEF Indonesia Ali Aulia Ramli
mengatakan, untuk mencegah terjadinya
kekerasan terhadap anak, tidak hanya
revisi undang-undang penghapusan
kekerasan seksual yang harus dilakukan.
Program-program dalam rangka
pencegahan kekerasan seksual tersebut
pun harus dijalankan.
"Perubahan undang-undang dapat
memengaruhi perubahan perilaku.
(Namun) selain undang-undang sebagai
prioritas pembangunan nasional,
penghapusan starategi kekerasan seksual
terhadap anak harus dilakukan," ujar Ali
dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta
Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Menurut Ali, setidaknya ada dua program
yang dapat dijalankan untuk mencegah
terjadinya kekerasan seksual. Dua
program tersebut harus
menjadi concern pemerintah dan
masyarakat.
"Keluarga harus menjadi tempat yang
ramah, itu strategi yang pertama," kata Ali.
Dengan begitu, anak akan merasa aman
jika mereka ada di lingkungan rumah.
Selain itu, program lain yang harus
dijalankan adalah mengajarkan anak-anak
kecakapan hidup.
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"Kedua, membantu anak-anak dan remaja
memiliki kecakapan hidup, punya
kepercayaan diri menolak hal-hal yang
tidak baik," tutur Ali.
Edukasi tentang kecakapan hidup tidak
hanya dilakukan agar anak-anak tidak
menjadi korban kekerasan seksual, tetapi
juga untuk mencegah mereka menjadi
pelaku kekerasan seksual itu sendiri.
"(Terjadinya) kekerasan punya berbagai
alasan, dengan kecakapan hidup
seseorang, dia bisa memahani bahwa ini
adalah hak orang lain yang tidak boleh dia
langgar," jelasnya.
Dengan edukasi mengenai kecakapan
hidup, anak-anak juga dapat diarahkan
pada kegiatan-kegiatan alternatif yang
dapat menghilangkan pikiran negatif
mereka untuk melakukan kekerasan
seksual.
Sebab, kekerasan seksual tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga
anak-anak. Beberapa waktu lalu, kasus
kekerasan terhadap anak kembali terjadi
di Indonesia. Yn (14), seorang siswi SMP
di Desa Padang Ulak Tanding,
Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, pada pertengahan April 2016
diperkosa 14 pemuda saat pulang
sekolah.
Yn ditemukan tewas di jurang. Kondisi
jenazah korban pun dalam keadaan
membusuk. Korban ditemukan dalam
keadaan nyaris tanpa busana dengan kaki
dan tangan terikat, Senin (4/4/2016).

Komnas PA: Cari Akar Masalah
Kekerasan Seksual pada Anak!
Sabtu, 7 Mei 2016 | 12:55 WIB

KOMPAS.com/SRI LESTARIArist
Merdeka Sirait
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi
Nasional Perlindungan Anak (Komnas
PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan,
pemerintah dan semua pihak harus
segera mencari akar masalah terjadinya
kekerasan seksual yang terjadi terhadap
anak-anak.
Dia meminta pemerintah tidak hanya
mendebatkan hukuman yang layak
diterima para pelaku kejahatan seksual.
Hal itu diungkapkannya menyusul kasus
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
seorang siswi SMP, Yn (14), yang
dilakukan 14 pemuda di Bengkulu.
"Ini peristiwa yang terus berulang dan
negara tidak mau belajar. Jangan
membiarkan, itu yang harus dicari akar
masalahnya, jangan polemikan
hukumannya," ujar Arist dalam sebuah
diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu
(7/5/2016).
Menurut Arist, pemerintah masih
menganggap kekerasan seksual terhadap
anak sebagai tindak pidana biasa.
Padahal, seharusnya tindakan tersebut
dikategorikan sebagai tindak pidana luar
biasa.
"Bangsa ini hanya menganggap itu
(kekerasan seksual) tindak pidana biasa.
Karena anak-anak tidak bisa membela
dirinya, dihilangkan paksa hak hidupnya,
ini sudah kejahatan luar biasa, sama
seperti tindak pidana narkoba, korupsi,
terorisme. Ini yang kita sebut (negara) gak
pernah belajar," papar Arist.
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Arist juga menyebut perdebatan hukuman
untuk pelaku kekerasan seksual tidak
begitu penting. Sebab, yang terpenting
adalah mengetahui akar masalah dan
memutus rantai kekerasan seksual
tersebut.
"Revisi UU perlindungan anak untuk
hukumannya, terjadi perubahan
hukumannya yang minimal 5 tahun dan
maksimal 15 tahun itu tidak ada gunanya
menurut saya. Berhentilah berpolemik
tentang hukuman-hukuman ini, tetapi
pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk
memutus rantai kekerasan seksual,"
tegasnya.

Prihatin Kasus Pemerkosaan dan
Pembunuhan YN, Warga NTB Nyalakan
Lilin
Sabtu, 7 Mei 2016 | 08:13 WIB

Terhadap kasus YN, Nyayu mendesak
agar 14 pelaku pemerkosaan dan
pembunuh YN untuk segera diadili dan
mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia
mengatakan, kasus kekerasan seksual
terhadap anak jangan hanya dianggap
sebagai kasus kekerasan seksual bisa.
Tetapi ini merupakan kejahatan
kemanusiaan yang harus dihentikan
segera.
"Terus terang saja kita sudah lelah
dengan kasus yang terjadi di depan mata
kita, namun hukuman yang diberikan tidak
setimpal dengan apa yang mereka
perbuat," kata Nyayu.
Dia mengatakan, Indonesia saat ini
tengah berada pada darurat kekerasan
seksual terhadap anak. Pihaknya
mendesak agar pemerintah segera
membahas RUU penghapusan kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak.
Menurut dia, pemerintah harus
menyegerakan ini sehingga pelaku bisa
dihukum seberat-beratnya. Sebab, selama
ini dirinya menilai belum ada payung
hukum yang jelas untuk melindungi
korban kekerasan seksual.

KOMPAS.com/ Karnia Septia

"Kami meminta kalau tidak dihukum mati
ya dikebiri saja," kata dia.

Warga NTB menyalakan lilin untuk YN

Berdasarkan data dari LPA, dalam kurun
waktu lima tahun terakhir NTB
menyumbangkang angka kekerasan
terhadap anak yang cukup signifikan.
Tahun 2011 sebanyak 103 kasus, tahun
2012 sebanyak 125 kasus, 2013
sebanyak 122 kasus, 2014 sebanyak 147
kasus dan tahun 2015 kurun waktu
Januari-April ada sebanyak 60 kasus. 50
persen dari kasus tersebut adalah kasus
kekerasan seksual terhadap anak.

MATARAM, KOMPAS.com - Puluhan
warga yang tergabung dalam Masyarakat
Peduli Perempuan dan Anak NTB
menyalakan lilin dan berdoa bersama di
depan Taman Budaya NTB, Jumat
(6/5/2016) malam.
Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas
kasus YN (14), siswi SMP asal Rejang
Lebong, Bengkulu yang tewas setelah
diperkosa dan dibunuh oleh 14 pemuda.
"Ini merupakan bentuk solidaritas kita
karena kasus YN ini merupakan satu dari
sekian kasus yang ada," kata Nyayu
Ernawati, Ketua Lembaga Perlindungan
Anak Kota Mataram.

"Kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak harus dihentikan
karena tidak hanya anak perempuan,
anak laki-laki juga banyak menjadi
korban," kata Nyayu.
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Dia menambahkan, selain mendorong
agar payung hukum untuk menindak
tegas pelaku kekerasan seksual segera
disahkan. Pihaknya juga akan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat terutama
keluarga inti agar lebih memperhatikan
keluarganya. Menurut dia, apabila
lingkungan dan keluarga peduli terhadap
anak, maka kasus-kasus seperti ini bisa
ditekan. Selain menyalakan lilin,
Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak
NTB juga menggelar doa bersama serta
menandatangani petisi mendesak
pembahasan dan pengesahan RUU
penghapusan kekerasan seksual.
Solidaritas Yn Digelar di Bundaran HI
Minggu, 8 Mei 2016 | 09:51 WIB
KOMPAS.com/KAHFI DIRGA
CAHYAAksi tanda tangan solidaritas
untuk Yn digelar di Bundaran Hotel
Indonesia, Jakarta, Minggu (8/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan
Solidaritas untuk Yuyun menggelar
spanduk sepanjang 300 meter untuk
pembubuhan tanda tangan dukungan
kepada Yn (14), di Bundaran Hotel
Indonesia, Minggu (8/5/2016).

Grace sendiri dalam aksinya bersama
relawan lainnya mendorong agar para
pelaku kejahatan seksual dihukum
seberat-beratnya.
Nantinya, spanduk berisi tanda tangan
dukungan dari 14 kota itu akan dibawa ke
Bengkulu sebagai bagian dari dukungan
penyelesaian kasus hukum pemerkosa
dan pembunuh Yn.
"Kami jadikan ini sebagai momentum
dukungan terhadap Yn," kata Grace.
Sementara itu, salah seorang warga yang
ikut membubuhkan tanda tangan, Riska
April (26), mendukung penuh aksi
solidaritas ini.
Riska mengecam keras para pelaku
kejahatan seksual, terutama para pelaku
pemerkosaan sekaligus pembunuhan Yn.
"Saya harap dukungan saya ini bisa ikut
kontribusi dalam penegakan hukum kasus
Yn," kata Riska.

Media Harus Jadi "Cyber Teacher" bagi
Masyarakat
Sabtu, 7 Mei 2016 | 13:55 WIB

Yn merupakan korban pemerkosaan
sekaligus pembunuhan oleh 14 pelaku di
Rejang Lebong, Bengkulu.
Inisiator aksi, Grace Natalie,
mengungkapkan bahwa solidaritas ini
serentak dilakukan di 14 kota di
Indonesia, seperti Bandung, Gorontalo,
Kupang dan lainnya.
"Kami mengajak masyarakat peduli
terhadap kasus Yn," kata Grace di
Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta,
Minggu.

Dalam aksi itu, tertera banyak tulisan
untuk mengajak masyarakat agar
memberikan dukungan. Tulisan itu antara
lain "Pemerkosaan Adalah Kejahatan
Primitif di Jaman Modern".

KOMPAS/HANDININGIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan
Sarjana Komunikasi Indonesia, Yuliandre
Darwis, mengatakan, perilaku menonton
video pornografi di Youtube yang
dilakukan 14 pemuda pemerkosa dan
pembunuh siswi SMP, Yn (14), di
Bengkulu, menunjukkan bahwa media
sangat memengaruhi perilaku
masyarakat.
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Informasi di media, khususnya media
baru, yang tidak disaring dapat memicu
seseorang melakukan tindakan yang
dilihatnya.
"Daulat negara ini sedang dipertaruhkan
dengan informasi. Dengan transisi
informasi seolah-olah kita hanya
sebagai user. Saat ini media baru sudah
menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban.
Konten asing tidak bisa di-filter," kata
Yuliandre dalam sebuah diskusi di Cikini,
Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKondisi
rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.

"Media lokal harus berperan. Jadikanlah
media ini menjadi cyber teacher. Arus
informasi tanpa filterisasi seolah menjadi
sudah biasa, seolah masyarakat sudah
cerdas," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala
INTERM Perlindungan
AnakUNICEF Indonesia Ali Aulia Ramli
mengatakan bahwa Afrika Selatan
memiliki program khusus untuk
mengurangi bahkan memutus rantai
kekerasan seksual yang terjadi di
negaranya. Program tersebut dapat
dicontoh oleh Indonesia untuk mencegah
kekerasan seksual.

Selain itu, pemerintah, lembaga, maupun
masyarakat, harus dapat membalikkan
dampak negatif yang diberikan media
baru menjadi dampak yang positif dan
bermanfaat. Pesan-pesan yang positif
dapat disebarluaskan melalui media baru
tersebut.

"Afrika Selatan masuk dalam salah satu
contoh pedoman pencegahan kekerasan
seksual di UNICEF. Di sana yang terjadi
adalah date rape, pemerkosaan yang
terjadi pada saat berpacaran," ujar Ali
dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta
Pusat, Sabtu (7/5/2016).

"Kita punya masalah dengan konten
negatif, tapi kita balik sebarkan pesanpesan yang positif. Kita melihat bahwa
orang-orang bisa men-download dan
menyebarkannya. Jadi orang tidak punya
akses juga bisa mengetahui (pesan
tersebut)," tutur Yuliandre.

Untuk mengurangi dan mencegah
pemerkosaan, Afrika Selatan menyasar
kelompok remaja untuk diberikan
pelajaran-pelajaran tentang reproduksi
dan kekerasan seksual. Menurut Ali,
program tersebut berhasil menekan angka
pemerkosaan yang terjadi di sana.

Untuk menyeimbangkan konten media
baru yang tidak dapat disaring, kata
Yuliandre, media massa lokal harus
berperan aktif mengedukasi masyarakat.

Cegah Kekerasan Seksual, Indonesia
Bisa Belajar dari Afrika Selatan
Sabtu, 7 Mei 2016 | 14:01 WIB

"Lembaga di sana punya program yang
sasarannya kelompok remaja untuk
mengajarkan tentang kesehatan
reproduksi, risiko kekerasan seksual
terjadi, dan sebagainya. Program-program
itu diberikan dan dievaluasi. Evaluasi
menunjukkan terjadinya pengurangan
dating rape," katanya.
Menurut Ali, kekerasan seksual di
Indonesia dapat dicegah dengan
melakukan hal serupa. Pemerintah dan
lembaga terkait dapat melakukan terapi
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terhadap orang-orang yang berpotensi
melakukan kekerasan seksual.
"Salah satu yang bisa dilakukan adalah
penyediaan layanan bukan hanya untuk
korban, tetapi kita harus memahami ada
kelompok berisiko, kita harus siapkan
(layanan) itu. Terapi sebelum terjadi
kekerasan, jadikan mereka sasaran untuk
mencegah terjadinya kekerasan,"
paparnya.
Negara, lanjut Ali, jangan menunggu ada
korban dan pelaku kekerasan seksual lagi
untuk membuat terapi ini.
"Kita tidak mau menunggu seseorang
mendapatkan hukuman. Kekerasan tidak
boleh terjadi. Ini (program terapi) yang
harus diangkat. Kekerasan tidak bisa
diterima dengan alasan apapun," kata Ali.

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
sudah lebih dari 2 tahun lalu, tapi belum
masuk prioritas pembahasan. Padahal
regulasi ini menunjukkan komitmen dan
keseriusan pemerintah," ujar Sekretaris
Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara
Ika Pratiwi dalam diskusi Polemik di Cikini,
Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
Menurut Ika, salah satu penyebab situasi
darurat seksual adalah tidak adanya
payung hukum tentang isu kekerasan
seksual.
Undang-undang saat ini dinilai tidak cukup
mengakomodir berbagai bentuk
kekerasan seksual, cara penanganan
hingga cara memperlakukan korban,
misalnya menurut Ika, UU Penghapusan
Kekerasan Seksual nantinya dapat lebih
banyak menjelaskan soal pencegahan.
Kemudian, bagaimana jaminan agar
korban tidak disalahkan.

DPR Diminta Percepat Pembahasan
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Sabtu, 7 Mei 2016 | 14:14 WIB

Selain itu, UU tersebut diharapkan dapat
menjangkau bentuk-bentuk kekerasan
seksual yang sangat beragam.
"Komisi VIII DPR tidak boleh ada alasan
reses. Pemerintah juga jangan cuma
statement, harus konkret, tidak ada alasan
untuk tidak segera mengesahkan undangundang," kata Ika.

KOMPAS.com/ABBA
GABRILLINSekretaris Nasional
Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika
Pratiwi dalam diskusi Polemik di Cikini,
Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kejahatan
seksual terhadap anak dinilai sebagai
kejahatan luar biasa yang perlu mendapat
penyelesaian cepat. Untuk itu, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk
mempercepat pembahasan rancangan
undang-undang Penghapusan Kekerasan
Seksual.

Konselor Ingin Pemerkosa Diterapi
Sabtu, 7 Mei 2016 | 14:18 WIB

Kompas.com/ EricssenIlustrasi
pencabulan.
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JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua
Asosiasi Bimbingan Konseling DKI
Jakarta Susi Fitri mengatakan, pelaku
pemerkosaan harus diterapi. Menurut
Susi, menghukum pelaku seberatberatnya tidak menyelesaikan masalah.
"Lapas itu harus mulai menerapkan halhal yg bersifat terapotik, terapi. Mereka ini
bukan kriminal biasa. Mereka ini kriminal
dengan penyakit kejiwaan tertentu," kata
Susi saat dihubungiKompas.com, Sabtu
(7/5/2016).
Menurut Susi, penjara tidak bisa
menyembuhkan perilaku pelaku
kekerasan seksual. Kata dia, wacana
hukuman mati dan kebiri juga tidak efektif
mengubah perilaku pelaku. Susi
mengatakan, lamanya penjara tidak
membuat kesembuhan perilaku. Kata dia,
perlu ada perbaikan cara menilai
perempuan dan cara hidup tanpa
kekerasan.
"Kalau mereka tidak sembuh, akan
berbahaya sekali bagi masyarakat.
Mereka akan tetap menjadi orang yang
sama. Apa yang disediakan di dalam
lapas untuk perbaiki mereka," ucap Susi.
Susi mencontohkan inisiatif yang
dilakukan Persatuan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI). PKBI sudah
memberikan konseling kepada narapidana
anak. Namun, program PKBI bukan
bagian dari sistem lapas.
Seperti diberitakan sebelumnya, YN
adalah seorang siswi SMP di Desa
Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang
Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada
pertengahan April 2016, YN diperkosa 14
pemuda saat pulang sekolah.
YN ditemukan tewas di jurang. Kondisi
jenazahnya pun dalam keadaan
membusuk. YN ditemukan dalam keadaan
nyaris tanpa busana dengan kaki dan
tangan terikat, Senin (4/4/2016).

Mensos: "Warning System" Kekerasan
Seksual Dimulai dari RT/RW
Sabtu, 7 Mei 2016 | 14:37 WIB

KOMPAS.com/ IRA
RACHMAWATIMenteri Khofifah Indar
Parawansa saat berkunjung di Pendopo
Shabat Swagata Blambangan,
Banyuwangi, Jawa Timur, Senin
(25/4/2016)
PEKALONGAN, KOMPAS.com Berkaca pada kasus kekerasan seksual
yang dialami oleh siswi SMP berinisial Yn
di Bengkulu, Menteri Sosial RI Khofifah
Indar Parawansa meminta orangtyua
waspada. Khofifah berharap warga di
tingkat Rukun Tetangga (RT) saling
peduli.
"Artinya kekerasan terhadap anak, baik
fisik maupun seksual, sebetulnya kita
harus punya alarm atau warning
system. Kembaliwarning ke kita semua
dan siystemnya mesti disiapkan dari lini
paling bawah, yaitu RT dan RW," kata
Khofifah, Sabtu (7/5/2016).
DIa menambahkan, sebenarnya beberapa
waktu yang lalu Menteri Dalam Negeri
sudah menyurati bupati dan walikota se
Indonesia agar dari tingkat paling bawah
yaitu RT dan RW agar dibentuk tim
kepedulian sosial.
"Masyarakat diminta agar tidak
meremehkan terhadap apa yang
mengganggu anak dan perempuan,
bahkan jangan meremehkan apa yang
mengganggu masyarakat," tambahnya.
Dalam kunjungannya di Pekalongan
dalam rangka Bimbingan dan
Pemantapan Program Keluarga Harapan
(PKH), Khofifah membagikan puluhan
kursi roda, kaki palsu, serta bantuan
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kepada pelajar berprestasi. Dia lalu
melanjutkan acara pelantikan pengurus
cabang muslimat NU di Kabupaten
Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Seknas Perempuan: Pola Pikir yang
Membuat Ingin Memerkosa, Bukan
Hasrat Seksual
Minggu, 8 Mei 2016

Ahli Neuropsikologi Saraf, Ihsan Gumilar,
pun sepakat bahwa hasrat seksual bukan
penyebab terjadinya kekerasan seksual.
Dia lebih menyoroti kontrol diri seseorang
yang dapat melakukan kekerasan
tersebut.
"Proses self control yang tidak dalam
kondisi normal yang membuat dia
melakukan itu," kata Ihsan.
Namun, berbeda dengan Ika, Ihsan
menyebut wacana hukuman mati atau
kebiri dapat memengaruhi otak seseorang
untuk tidak melakukan perbuatan itu.

ShutterstockIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Seknas
Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika
Pratiwi, mengatakan, penyebab terjadinya
kekerasan seksual bukanlah hasrat
seksual seseorang. Oleh sebab itu, dia
mengaku tidak setuju dengan wacana
hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan
seksual.
"Saya tidak sepakat dengan hukuman
kebiri karena bukan hasrat seksual
persoalannya, tetapi pola pikir yang
kemudian memengaruhi hasrat seksual
yang ingin menguasai (tubuh)," ujar Ika
dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta
Pusat, Sabtu (7/5/2016).
Menurut Ika, wacana hukuman kebiri
ataupun hukuman mati melanggar hak
asasi manusia (HAM). Hukuman yang
diberikan untuk pelaku kekerasan seksual
seharusnya tidak mengandung unsur
kekerasan pula.
"(Hukuman mati dan kebiri) memperbesar
intimidasi terhadap kelompok yang rentan,
ini akan menimbulkan tindakan-tindakan
intoleran, saling balas dendam, dan
sebagainya. Dia bisa lebih melakukan hal
yang lebih kejam," papar Ika.

"Dalam neurologi, ada bagian dalam otak
yang berfungsi mengatur emosi. Memberi
sebuah ancaman adalah sebuah bagian
untuk proses yang komprehensif dan itu
akan memacu kinerja otak, tentu itu bisa
memengaruhi," tutur Ihsan

Solidaritas Yn Digelar di Bundaran HI
Minggu, 8 Mei 2016 | 09:51 WIB

KOMPAS.com/KAHFI DIRGA
CAHYAAksi tanda tangan solidaritas
untuk Yn digelar di Bundaran Hotel
Indonesia, Jakarta, Minggu (8/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan
Solidaritas untuk Yuyun menggelar
spanduk sepanjang 300 meter untuk
pembubuhan tanda tangan dukungan
kepada Yn (14), di Bundaran Hotel
Indonesia, Minggu (8/5/2016).
Yn merupakan korban pemerkosaan
sekaligus pembunuhan oleh 14 pelaku di
Rejang Lebong, Bengkulu.
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Inisiator aksi, Grace Natalie,
mengungkapkan bahwa solidaritas ini
serentak dilakukan di 14 kota di
Indonesia, seperti Bandung, Gorontalo,
Kupang dan lainnya.
"Kami mengajak masyarakat peduli
terhadap kasus Yn," kata Grace
di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta,
Minggu.
Dalam aksi itu, tertera banyak tulisan
untuk mengajak masyarakat agar
memberikan dukungan. Tulisan itu antara
lain "Pemerkosaan Adalah Kejahatan
Primitif di Jaman Modern".
Grace sendiri dalam aksinya bersama
relawan lainnya mendorong agar para
pelaku kejahatan seksual dihukum
seberat-beratnya.
Nantinya, spanduk berisi tanda tangan
dukungan dari 14 kota itu akan dibawa ke
Bengkulu sebagai bagian dari dukungan
penyelesaian kasus hukum pemerkosa
dan pembunuh Yn.
"Kami jadikan ini sebagai momentum
dukungan terhadap Yn," kata Grace.
Sementara itu, salah seorang warga yang
ikut membubuhkan tanda tangan, Riska
April (26), mendukung penuh aksi
solidaritas ini.
Riska mengecam keras para pelaku
kejahatan seksual, terutama para pelaku
pemerkosaan sekaligus pembunuhan Yn.
"Saya harap dukungan saya ini bisa ikut
kontribusi dalam penegakan hukum kasus
Yn," kata Riska.

Ilustrasi(ABC)
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota
Komisi II DPR RI Diah Pitaloka meminta
pemerintah memperkuat perlindungan
warga khususnya perlindungan terhadap
perempuan dan anak-anak. Hal itu
diungkapkan Diah setelah terkuaknya
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
seorang siswi SMP di Bengkulu, Yn.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan,
penguatan perlindungan terhadap
perempuan dan anak-anak salah satunya
dapat dilakukan dengan membahas
Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual.
Menurut Diah, RUU tersebut telah masuk
dalam program legislasi nasional DPR RI.
"Dengan adanya undang-undang negara
dapat mengambil peran, melindungi dan
bertanggung jawab," kata Diah, di Jakarta,
Minggu (8/5/2016).
Diah mengungkapkan, pasal mengenai
sanksi untuk para pelaku juga harus
diperjelas dan menimbulkan efek jera.
Saat ini, berkembang wacana
memberikan hukuman maksimal berupa
kebiri untuk pelaku kekerasan seksual.
Selain itu, Diah juga berharap ada
ketentuan yang menjamin nama baik dan
keamanan korban atau pihak yang
melaporkan terjadinya suatu kasus
kekerasan seksual. Menurut Diah, banyak
kasus kekerasan seksual tak terungkap
karena korban tidak melapor.

Pemerintah Diminta Jadikan Kasus Yn
sebagai Momentum Perkuat
Penanganan Kejahatan Seksual
Kompas.com - 08/05/2016, 16:25 WIB

"Jadi tidak hanya undang-undang di atas
kertas. Padahal kasus perkosaan yang
tidak terungkap, mungkin tidak bisa
terhitung," ujarnya.
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Seorang siswi SMP, Yn, diperkosa dan
dibunuh belasan remaja. Berdasarkan
rekonstruksi yang dilakukan Kepolisian
Resor Rejang Lebong, kasus ini terjadi
pada Sabtu, 2 April 2016, sekitar pukul
13.00 WIB, di dalam kebun di Desa Kasie
Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Bengkulu.

pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Kapolsek Padang Ulak Tanding Iptu Eka
Chandra mengatakan, para pelaku dalam
kasus itu sebanyak 14 orang dan sudah
ditangkap 12 orang.

Dua menteri langsung mengunjungi
kediaman orangtua Yn berusaha
menghapus luka dan menunjukkan bahwa
negara sesungguhnya hadir di tengah
rakyat.

Dari jumlah itu, terdapat empat orang
berstatus anak di bawah umur yang masih
bersekolah di tingkat SMP dan SMA.
Sedangkan dua tersangka masih buron.
Para pelaku yang sudah diamankan ini
antara lain Dedi Indra Muda alias Edit
(19), Tomi Wijaya (19) alias Tobi dan D
alias J (17), Suket (19), Bobi (20), Faisal
alias Pis (19), dan Zainal (23).
Selain itu, ada Febriansyah Saputra (18),
Sulaimansyah (18), A (17), serta EG (16)
yang merupakan pelajar SMA dan S (16)
yang tercatat sebagai kakak kelas korban
di SMPN 5 Padang Ulak Tanding. Semua
pelaku berasal dari Dusun V, Desa Kasie
Kasubun.

Akademisi: Yn, Martir dari Akumulasi
Kemiskinan di Rejang Lebong
Minggu, 8 Mei 2016 | 07:57 WIB

BENGKULU, KOMPAS.com - Kasus
pemerkosaan dan pembunuhan Yn (14),
siswi SMP di sebuah desa kecil di
pedalaman Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, menghentak perhatian publik.

Akademisi dan para menteri berfipir keras
mencari akar masalah agar kejadian
serupa tak terulang.
Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Universitas Bengkulu, Cucu Syamsudin
berpendapat, akar masalah tersebut tidak
berdiri sendiri, namun saling berkait. Ia
meyakini faktor yang paling mendasar
adalah kemiskinan.
"Kemiskinan membuat lingkaran setan,
menghasilkan dua masalah mendasar
dalam kasus Yn, yakni ketidakberdayaan
dari berbagai sisi, misalnya
ketidakberdayaan pengetahuan, skill, dan
lainnya," jelas Cucu kepada Kompas.com,
belum lama ini.
Kedua, lanjut Cucu, peristiwa itu terjadi
karena pelaku mengetahui adanya norma
acuan (normlessness). Pelaku tahu
bahwa yang dilakukan itu perbuatan
kriminal, melanggar norma. Namun hal itu
tidak membekas betul di pikiran mereka
bahwa perbuatan itu adalah sangat
terlarang, apalagi ditambah dengan
infrastruktur yang minim di desa Yn.
"Ini menyebabkan semuanya berkelindan
dan gelap, dunia semakin tak jelas bagi
mereka walaupun mereka tak menyadari
itu," kata Cucu.

KOMPAS.com/FIRMANSYAHRumah Yn,
siswi SMP korban pembunuhan dan

"Yn merupakan martir dari akumulasi dan
berkelindannya persoalan kemiskinan.
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Empati dan peran negara sangat besar,
harus hadir di tengah rakyat. Ada banyak
faktor yang harus diperbaiki oleh semua
pihak terutama pemimpin," lanjut dia.
Cucu mengusulkan solusi atas dua
persoalan tersebut, yakni pemerintah
harus turun ke rakyat. Semua kebijakan
publik yang menyangkut proses
pembangunan harus dapat dipahami
rakyat secara keseluruhan. Rakyat harus
mengerti bahwa pembangunan itu ada.
Dua pembangunan yang penting di
daerah itu adalah pendidikan yang massif
dan infrastruktur yang berkeadilan dan
merata.
Desa miskin
Kepala Desa tempat Yn berdomisili, Aji
Kelas, mengatakan, terdapat 2.000 jiwa
warga di desanya. Mayoritas warga
bermata pencaharian buruh
tani. Sebanyak 60 persen di antaranya
dalam kondisi miskin. Kebanyakan dari
mereka adalah pekerja yang harus
bermalam di kebun dengan meninggalkan
anak berhari-hari tanpa pengawasan
intensif.
"Orangtua Yn sering bermalam di kebun
selama berhari-hari, jarang dapat
memantau anak secara intensif, ia dari
keluarga miskin, 50 persen masyarakat di
desa ini bekerja seperti orangtua Yn," kata
Aji Kelas.
Berdasarkan data dari Women Crisis
Centre (WCC) Cahaya Perempuan
Rejang Lebong, sepanjang 2016 terdapat
36 kasus kekerasan terhadap anak dan
perempuan. Jumlah itu menurun dari 2015
sebanyak 84 kasus.
Sementara itu, Data Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
menunjukkan sepanjang lima tahun
terakhir angka penduduk miskin di daerah
itu tak pernah berkurang dari 300.000
orang atau selalu berkisar 17 persen dari
total jumlah penduduk daerah itu.

Provinsi Bengkulu kerap disinggung
banyak pihak sebagai daerah termiskin di
wilayah barat dengan mengelola APBD
sekitar Rp 2,1 triliun. Bengkulu merupakan
provinsi termuda saat keran otonomi
daerah belum dibuka secara besarbesaran. Saat itu, arah pembangunan
diakui terkonsentrasi di wilayah barat,
yakni Jawa dan Sumatera.
Sebagai provinsi termuda tentu
percepatan pembangunan belum tergarap
secara optimal. Setelah runtuhnya Orde
Baru dan memasuki era Reformasi ketika
kepentingan dan pembanguna nasional
mengarah ke Indonesia Timur, Bengkulu
mengalami ketertinggalan pembangunan.
Bengkulu menurut data Bappeda
setempat pada 2015 merupakan daerah
termiskin di Pulau Sumatera dan termiskin
keenam di Indonesia.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
mengatakab, Provinsi Bengkulu memiliki
670 desa tertinggal, bahkan ada yang
lebih parah dari desa tempat tinggal Yn.
Gubernur berkomitmen dengan para
bupati/wali kota untuk menggenjot
pembangunan infrastruktur desa.
"Kami meminta para bupati di Bengkulu
untuk menganggarkan 30 persen APBD
digunakan membangun infrastruktur
perdesaan," kata gubernur.

Grace Natalie Pastikan Aksi Solidaritas
Yn Tak Pakai Embel-embel PSI
Minggu, 8 Mei 2016 | 10:35 WIB

KOMPAS.com/KAHFI DIRGA
CAHYAAksi tanda tangan solidaritas
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untuk Yn digelar di Bundaran Hotel
Indonesia, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Ahok Berharap Kasus yang Menimpa
Yn Tidak Terjadi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
memastikan aksi solidaritas dukungan
untuk Yn (14) yang jadi korban
pemerkosaan dan pembunuhan, tidak
memakai embel-embel partai.

Minggu, 8 Mei 2016 | 15:08 WIB

Grace Natalie memang menginisiasi
solidaritas untuk Yn di "Car Free Day"
(CFD) Bundaran Hotel Indonesia, Minggu
(8/5/2016) pagi.
"Aksi ini tidak memakai embel-embel
partai," kata Grace di Bundaran HI,
Jakarta Pusat, Minggu.
Ia sadar betul tidak boleh ada kegiatan
politik saat CFD di Bundaran HI.
Sehingga, ia beserta relawan lainnya
menanggalkan embel-embel partai dalam
aksi ini.
Namun, ia mengakui bahwa aksi ini
drancang dan digerakkan oleh PSI. Aksi
solidaritas ini juga dilakukan secara
serempak di 14 kota di Indonesia.
"Maka dari itu, aksi ini tanpa ada embelembel partai sama sekali," kata Grace.
Pantauan Kompas.com, dalam spanduk
300 meter itu tidak ada embel-embel PSI
yang tercantum.
Atribut yang digunakan oleh para relawan
juga tidak ada yang berkaitan dengan PSI.

ISTJAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak
ingin tragedi yang menimpa Yn, siswi
SMP yang diperkosa 14 remaja di
Bengkulu, terulang di mana pun, termasuk
di Jakarta.
Ahok, sapaan Basuki, mengingatkan
kepada warga Jakarta untuk saling peduli.
"Makanya, saya coba ingatkan
masyarakat Jakarta itu harus saling kenal.
Kenapa? Karena kita tahu peran
masyarakat sangat dibutuhkan,"
ujar Ahok di Jalan Jampea, Tanjung Priok,
Minggu (8/5/2016).
Ahok mengatakan, untuk itulah, dia
membangun banyak ruang publik terpadu
ramah anak (RPTRA) di berbagai wilayah
Jakarta.Ahok mengatakan, RPTRA bisa
menjadi wadah bagi warga untuk saling
memperhatikan.
"Temasuk memang kawasan yang agak
padat itu, memang harus kita benahi,"
ujar Ahok.
Tadi pagi, terdapat aksi solidaritas
terhadap bocah Yn dalam car free day.
Mengenai itu, Ahok mengatakan hal itu
tidak masalah.
"Saya kira selama hanya untuk
mengekspresikan aspirasi masyarakat
enggak masalah," ujar Ahok.
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Seperti diberitakan, beberapa hari ini,
dunia maya, terutama Twitter, mendadak
ramai dengan munculnya tagar
#NyalaUntukYuyun. Tagar ini merupakan
bentuk perlawanan dan
solidaritas netizen atas tewas Yn (14),
seorang siswi SMP di Desa Padang Ulak
Tanding, Kecamatan Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu, pada pertengahan
April 2016 akibat diperkosa 14 pemuda
saat pulang sekolah.
Korban ditemukan tewas di dalam jurang.
Dalam waktu beberapa hari, Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,
meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan Yn, sementara dua lainnya
masih buron.
Kepala Polres Rejang Lebong AKBP
Dirmanto mengatakan, 12 pelaku itu
masing-masing berinisial De (19), To (19),
dan Da (17). Ketiga warga Desa Kasie
Kasubun, Padang Ulak Tanding, itu
ditangkap pada Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun,
diringkus polisi.

Kemendikbud Diminta Galakkan
Pendidikan Seksualitas bagi Pelajar
Senin, 9 Mei 2016 | 17:43 WIB

SHUTTERSTOCKILUSTRASI
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI didorong

untuk mengefektifkan pendidikan
seksualitas bagi pelajar.
Ada beberapa hal yang diminta
diimplementasikan Kemendikbud
menyikapi kasus kekerasan seksual yang
terus terjadi.
Pertama, menerbitkan Peraturan
Mendikbud tentang pelaksanaan
pendidikan seksualitas komprehensif di
seluruh sekolah Indonesia, sedini mungkin
dan komprehensif.
"Termasuk di dalamnya mekanisme kerja
dalam perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi program, serta
mekanisme keterlibatan masyarakat sipil
yang jelas," ujar perwakilan Sindikat Musik
Penghuni Bumi (SIMPONI) M Berkah
Gamulya di Kantor Kemendikbud, Jakarta,
Senin (9/5/2016).
Kedua, memastikan konten pendidikan
seksualitas yang akan diintegrasikan ke
kurikulum nasional bersifat komprehensif
dan berlandaskan pada penggunaan
modul atau materi yang sudah dicoba
atau diimplementasikan melalui program
lintas sektor.
Terakhir, memastikan ketersediaan
anggaran pelaksanaan pendidikan
seksualitas komprehensif dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
"Termasuk anggaran untuk monitoring
dan evaluasi," kata dia.
Adapun pendidikan seksualitas
komprehensif, papar Berkah, merupakan
materi ajar yang mencakup pengetahuan
kesehatan reproduksi, kesehatan seksual,
gender, kesetaraan gender, hubungan
dengan orang lain, HAM dan masyarakat,
toleransi dan penghargaan terhadap
perbedaan.
Pendidikan seksualitas itu diharapkan
anak bisa mengenal dirinya lebih baik,
dapat menjaga dirinya dari berbagai
ancaman kekerasan. Termasuk
menghargai tubuh orang lain dan tidak
berlaku semena-mena.
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"Apalah artinya pelajar kita juara dalam
mata pelajaran matematika, fisika,
bahasa Inggris atau yang lainnya jika di
kemudian hari menjadi korban atau pelaku
kekerasan," tutur Berkah.
Adapun Berkah bersama sejumlah
anggota koalisi gabungan lainnya
melakukan mediasi dengan
Mendikbud Anies Baswedan.
Selain SIMPONI, hadir pula perwakilan
Aliansi Remaja Independen (ARI), PKBI
Rutgers WPF Indonesia, Perempuan
Mahardhika, dan berbagai organisasi lain
yang tergabung dalam Proklamasi Anak
Indonesia dan Komite Aksi Perempuan.

Ketua Umum Partai Amanat
Nasional (PAN) itu berpendapat bahwa
Indonesia berada dalam kondisi darurat
narkoba dan pornografi. Untuk itu, dia
berharap ada perbaikan moral, antara lain
dengan menyempurnakan undangundang terkait kekerasan seksual.
"RUU tentang kekerasan seksual
sekarang sedang digodok di program
legislasi nasional. Semoga cepat selesai,"
kata dia.
Terkait wacana hukuman kebiri bagi para
pelaku kekerasan seksual, Zulkifli
menyatakan masih mempertimbangkan
hukuman tersebut.

Ketua MPR Minta Pemerkosa Yn
Dihukum Seberat-beratnya
Senin, 9 Mei 2016 | 20:07 WIB
Mendikbud: Jika Melihat Seseorang
Terancam, Jangan Diam, Bantu!
Senin, 9 Mei 2016 | 21:19 WIB

KOMPAS.com/SLAMET PRIYATINKetua
MPR RI Zulkifli Hasan bersama Bupati
Kendal Mirna Annisa di Kendal, Jawa
Tengah, Senin (9/5/2016).
KENDAL, KOMPAS.com - Ketua MPR
RI Zulkifli Hasan mengecam aksi
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yn (14) di Bengkulu. Zulkifli berharap
pelaku tersebut dihukum seberatberatnya.
Menurut Zulkifli, perbuatan itu jauh dari
amalan nilai-nilaiPancasila. Ia menilai
bahwa kemerosotan moral generasi muda
sekarang sudah sangat memprihatinkan.
"Perbuatan para pemerkosa itu biadab
dan tidak berperikemanusiaan. Saya
berharap mereka dihukum seberatberatnya," kata Zulkifli.

Kristian ErdiantoMenteri Pendidikan dan
Kebudayaan Anies Baswedan usai menjadi
pemimpin upacara peringatan Hari Pendidikan
Nasional 2016 di halaman Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Senin
(2/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Anies
Baswedan menegaskan bahwa kasus
yang menimpa siswi SMP asal Bengkulu,
Yn, tak boleh berulang.
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Yn yang masih berusia 14 tahun
meninggal setelah diperkosa oleh 14
orang laki-laki.
Menurut Anies, semua orang harus rajin
membicarakan dan menyuarakan kasus
ini agar seluruh pihak lebih peduli dan
menghormati perempuan. Pasalnya,
kasus Yn tak hanya terjadi karena
minimnya pendidikan terkait seksualitas
dan moral, tetapi juga akibat
ketidakpedulian terhadap sekitar.
"Bila melihat seseorang kelihatannya
terancam jangan diam, bantu," ujar Anies
di Kantor Kemendikbud, Senayan,
Jakarta, Senin (9/5/2016).
"Jangan menunggu kecelakaan lalu kita
semua berduka," sambungnya.
Anies juga mengaku telah membagikan
surat edaran kepada guru-guru di sekolah
agar peristiwa ini rajin dibicarakan di
ruang kelas.
"Hormati sesama, hormati perempuan. Ini
pelajaran penting sekali. Kita semua
marah dengan peristiwa ini, tidak boleh
berulang," tutur Anies.
Yn ditemukan tewas di sebuah jurang di
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
pada 4 April 2016. Polisi telah menangkap
12 dari 14 orang yang memperkosa dan
membunuh Yn. Tujuh orang di antaranya
sudah dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa
penuntut umum.
Mereka adalah De (18), Da (17), Fs (18),
Su (18), Al (17), So (16), dan Ek (16).
Untuk lima pelaku lain, sidangnya digelar
pada Rabu (4/5/2016) dengan agenda
sidang pembacaan pleidoi.

Hidayat Nur Wahid Nilai Perlu UU untuk
Atasi Kejahatan seperti Kasus Yn
Senin, 9 Mei 2016 | 21:39 WIB

KOMPAS.com/NABILLA
TASHANDRAWakil Ketua MPR Hidayat
Nur Wahid di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah
dikabarkan tengah menyiapkan draf
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (perppu) tentang Perlindungan
Anak. Salah satu usulan sanksi yang
dibahas yaitu hukuman kebiri.
Munculnya wacana pembahasan kembali
marak setelah kasus meninggalnya siswi
SMP di Bengkulu berinisial Yn (14).
Namun, menurut Wakil Ketua
MPR Hidayat Nur Wahid, Perppu tersebut
tidak akan efektif untuk memberantas
kasus kejahatan terhadap anak di bawah
umur.
"Sebaiknya seluruh mekanisme dilakukan
untuk menyelesaikan masalah lewat UU.
Mengajukan draf RUU Perlindungan
Perempuan dan Anak," kata Hidayat di
Kompleks Parlemen, Senin (9/5/2016).
Hidayat mengatakan, sejak 2011
pemerintah telah menyatakan bahwa
Indonesia darurat kejahatan terhadap
anak-anak. Kembali munculnya wacana
pembuatan perppu mengesankan jika
Indonesia selalu dalam kondisi darurat.
"Untuk itu sebaiknya persoalan ini
diselesaikan dengan UU permanen,"
ujarnya.
Hidayat melihat bahwa sejauh ini
Presiden Joko Widodo belum memberikan
pernyataan secara tegas atas kasus yang
menimpa Yn.
Jika memang Presiden dan pemerintah
melihat adanya kondisi darurat dalam
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kasus kejahatan anak, seharusnya sikap
yang ditunjukkan serupa dalam
menghadapi kasus kejahatan narkoba.
Ia mencontohkan, di dalam UU Narkoba
diatur hukuman mati bagi pengedar yang
melibatkan anak-anak di dalam bisnis
haram tersebut.
Menurut dia, hukuman serupa dapat
diterapkan bagi mereka yang melakukan
kejahatan terhadap anak-anak atas
dampak pengaruh narkoba dan minuma
keras.
"Itu bisa dikenakan sanksi hukuman mati,
apalagi menjadikan anak sebagai korban
seperti narkoba, diperkosa, hingga
dibunuh," ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu juga
menyesalkan sikap jaksa penuntut umum
yang hanya menuntut hukuman 10 tahun
penjara kepada para pelaku kekerasan
tersebut.
"Ini sangat tidak adil dan membuktikan
negara dari kedaruratan dan memberikan
hukuman seberat-beratnya terhadap
pelaku," kata Hidayat.

Pemuda hingga Korban Sekarat

Provinsi Bengkulu, selama ini cukup
banyak.
Namun, kasus tersebut kerap diselesaikan
melalui jalur kekeluargaan. Selanjutnya,
keluarga korban menutup diri karena
menganggap hal tersebut sebagai aib.
Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan
Masyarakat Lembak, Ishak Burmansyah.
Menurut Ishak, sebelum kasus Yn
terungkap, sekitar tahun 2014, ada
seorang anak SD kelas VI diperkosa oleh
tujuh pemuda hingga sekarat.
Namun, masyarakat tidak tahu bagaimana
penyelesaian kasus tersebut.
"Saat itu, ada murid SD kelas VI diperkosa
tujuh pemuda hingga sekarat dan dilarikan
ke rumah sakit di Lubuk Linggau. Namun,
kami tak tahu bagaimana
penyelesaiannya kasus ini, apakah
disidang, ditangkap, kami tidak tahu,"
katanya.
Sementara itu, pihak keluarga, kata Ishak,
berusaha menutup diri agar aib tersebut
tidak tersebar di kalangan masyarakat.
"Andaikan ketujuh pelaku itu dihukum,
maka bisa menjadi pelajaran bagi yang
lainnya. Kasus Yn mungkin tidak terjadi,"
kata Ishak.

Selasa, 10 Mei 2016 | 15:08 WIB

Menurut Ishak, pemerkosaan yang
dilakukan ayah kandung hingga korban
melahirkan juga terjadi di Padang Ulak
Tanding. Bahkan, pelaku pemerkosaan
tersebut merupakan orangtua salah
seorang pelaku pemerkosa Yn yang saat
ini masih buron.

KOMPAS.com/FIRMANSYAHRumah Yn,
siswi SMP korban pembunuhan dan
pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

"Salah satu ayah pemerkosa Yn itu juga
dipenjara tujuh tahun di lapas karena
memerkosa anak kandung sendiri. Saat
ini, anaknya buron karena memerkosa
dan membunuh Yn," kata Ishak.

BENGKULU, KOMPAS.com — Tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak
di Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan
Padang Ulak Tanding, Binduriang,

Tindakan asusila yang menimpa anak
perempuan yang tak dilaporkan ke polisi
atau diselesaikan dengan jalur
kekeluargaan dibenarkan pula oleh
beberapa masyarakat lain.
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Bahkan, kepolisian mampu membongkar
kasus pembunuhan Yn melalui beberapa
pelaku yang pernah melakukan tindak
asusila.
"Empat dari 14 pelaku pembunuh dan
pemerkosa Yn pernah melakukan tindak
asusila, tetapi tidak diselesaikan secara
hukum," kata Bripka Sutriono.
Untuk mencegah kasus seperti Yn
terulang, Ishak mengimbau masyarakat
dan tokohnya membawa setiap tindak
pidana asusila ke jalur hukum, bukan
diselesaikan secara kekeluargaan seperti
yang terjadi selama ini.
"Ke depan, kasus asusila harus
diselesaikan melalui jalur hukum, tidak
dengan jalur kekeluargaan, sebagai
pelajaran buat pelaku lain," kata Ishak.

Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, Selasa
(10/5/2016).
Terhadap putusan itu, jaksa penuntut
umum (JPU) mengaku puas dan tak akan
melakukan banding.
"Ini sesuai tuntutan kita, ditambah enam
bulan latihan kerja, sementara lima orang
pelaku dewasa saat ini penyidikannya
masih ditangani Polres," kata Kajari
Rejang Lebong, Eko W.
Sementara itu, orangtua pelaku tampak
sedih dengan putusan tersebut.

Sidang Vonis Pelaku Pemerkosaan dan
Pembunuhan Yn Digelar Hari Ini
Selasa, 10 Mei 2016 | 09:33 WIB

Tujuh Pelaku Pembunuh dan
Pemerkosa Yn Divonis 10 Tahun
Penjara
Selasa, 10 Mei 2016 | 12:28 WIB

KOMPAS.com/FIRMANSYAHRumah Yn,
siswi SMP korban pembunuhan dan
pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Kompas.com/firmansyahSuasana
persidangan
BENGKULU, KOMPAS.com — Majelis
hakim memutuskan vonis 10 tahun
penjara terhadap tujuh pelaku pemerkosa
dan pembunuh Yn. Ketujuh pelaku itu
berstatus di bawah umur.
Sidang yang dipimpin oleh hakim Neni
Farida itu memutuskan tujuh pelaku
divonis 10 tahun penjara.
"Memutuskan pelaku dihukum penjara 10
tahun sesuai dengan aturan yang
berlaku," kata Neni di Pengadilan Negeri

BENGKULU, KOMPAS.com — Sidang
putusan pelaku pemerkosaan dan
pembunuhan terhadap Yn, siswi SMP di
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
digelar hari ini, Selasa (10/5/2016) pukul
10.00 WIB.
Terdapat tujuh pelaku yang akan
mendapatkan putusan dari pengadilan
setempat. Semua pelaku berjumlah tujuh
orang dan berstatus di bawah umur.
"Agenda sidang hari ini mendengarkan
putusan hakim," kata staf Humas PN
Curup, Jimi Marully.
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Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU)
menuntut tujuh pemerkosa dan pembunuh
Yn (14) dengan hukuman penjara 10
tahun. Ketujuh pelaku yang dituntut 10
tahun penjara itu merupakan pelaku yang
dianggap masih di bawah umur.
Ketujuh pelaku itu ialah De (18), Da (17),
Fs (18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek
(16). Berdasarkan pantauan, tak ada
pengawalan khusus dari kepolisian di
lokasi persidangan. Sejumlah aktivis
perempuan mulai berdatangan di lokasi
persidangan.

Ramai-ramai Datang ke Sidang Kasus
Yn, Warga Penasaran dengan Wajah
Pelaku

Saat ini, sidang masih berlangsung dan
dipimpin oleh hakim Heni Farida.
Sementara itu, tujuh pelaku tiba di
persidangan sekitar pukul 10.31 WIB
dikawal kepolisian dengan kepala
menunduk.
Selama persidangan, ketujuh pelaku yang
berusia di bawah umur tersebut menutupi
wajah dan menunduk ke lantai. Hingga
kini, hakim masih membacakan kronologi
kejadian dan data diri pelaku.

Respons Kasus Kekerasan Seksual,
Pemerintah Akan Siapkan Perppu
Selasa, 10 Mei 2016 | 11:35 WIB

Selasa, 10 Mei 2016 | 11:04 WIB

Kompas.com/firmansyahRatusan warga
memeladati pengadilan penasaran
dengan wajah pelaku
BENGKULU, KOMPAS.com — Ratusan
warga memadati ruang sidang Pengadilan
Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, Selasa (10/5/2016), untuk
melihat jalannya sidang kasus Yn, siswi
SMP yang diperkosa dan dibunuh oleh 14
remaja pria.
Ratusan warga tersebut memenuhi pintu
masuk dan bahkan ada yang
menyaksikan jalannya sidang melalui
jendela pengadilan.
"Saya penasaran seperti apa wajah
pelaku itu, makanya kami datang ke sini,"
kata Ari, salah seorang warga.

KOMPAS.com/NABILLA
TASHANDRAMenteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Keburayaan
Republik Indonesia Puan
Maharani,Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly dan Menteri Kesehatan
Nila Moeloek dalam rapat koordinasi di
Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa
(10/5/2016)
JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani mengatakan,
pemerintah akan menyiapkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
(perppu) untuk merespons maraknya
kasus pelecehan dan kekerasan seksual
terhadap perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan Puan saat membuka
rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK,
Jakarta, Selasa (10/5/2016).
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"Menyikapi maraknya kasus pemerkosaan
dan pencabulan, pemerintah menyiapkan
perppu," ujar Puan.

Dua Pelaku Kasus Yn Masuk DPO
Selasa, 10 Mei 2016 | 12:17 WIB

Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri
di antaranya, Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan
(Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek, Menteri
Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Selain itu turut hadir perwakilan dari
Kementerian Agama, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
dan Kepolisian RI.

Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi
Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar

Puan mengatakan, perppu itu akan
memuat hukuman tambahan bagi pelaku
kekerasan seksual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian
memasukkan dua nama pelaku kasus
pemerkosaan dan pembunuhan Yn dalam
Daftar Pencarian Orang.

"Substansinya, perppu membicarakan
pertimbangan adanya hukuman tambahan
kebiri kimia untuk pelaku kekerasan
seksual," lanjut puan.

Dari 14 pelaku, baru 12 orang yang
ditangkap oleh polisi.

Dalam beberapa pekan terakhir, dua
kasus pemerkosaan menyita perhatian
publik. Seorang siswi SMP di Rejang
Lebong, Bengkulu, bernama Yn (14),
ditemukan tewas di jurang setelah
sebelumnya diperkosa oleh 14 remaja.
Peristiwa lainnya, seorang gadis asal
Manado diperkosa oleh 15 orang pria.
Wacana hukuman kebiri telah
diwacanakan sejak tahun lalu. Akan
tetapi, masih menuai pro dan kontra.

"Saat ini sudah diterbitkan DPO dan kami
menerjunkan unit lapangan atau tim
penyelidik untuk melakukan pengejaran
ke yang bersangkutan," ujar Kepala Divisi
Humas Mabes Polri BrigjenBoy Rafli
Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa
(10/5/2016).
Boy mengatakan, selebaran DPO sudah
disebarkan. Ia meminta bantuan
masyarakat untuk kooperatif melaporkan
jika melihat dua buron itu.
"Petugas kami sedang mendalami
informasi keberadaan mereka," kata Boy.
Boy juga mengimbau dua pelaku itu agar
segera menyerahkan diri. Dengan
demikian, proses hukum terhadap seluruh
pelaku dalam kasus Yn bisa dituntaskan.
"Kepada dua orang yang jadi DPO bisa
menyerahkan diri, bisa lebih baik. Bisa
lebih kooperatif kepada petugas," kata
Boy.
Sebanyak tujuh dari 12 pelaku yang
ditangkap polisi sudah dituntut 10 tahun
penjara oleh jaksa penuntut umum.
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Pada hari ini, majelis hakim Pengadilan
Negeri Curup akan membacakan vonis
terhadap mereka.
Ketujuh pelaku yang dituntut 10 tahun
penjara itu dianggap masih di bawah
umur. Mereka ialah De (18), Da (17), Fs
(18), Su (18), Al (17), So (16), dan Ek
(16).
Sementara, lima pelaku lain masih dalam
proses persidangan.

Pimpinan DPR Sebut Pelecehan
Seksual Terhadap Anak-anak Harus
Masuk "Extraordinary Crime"
Selasa, 10 Mei 2016 | 15:04 WIB

KOMPAS.com/NABILLA
TASHANDRAWakil Ketua DPR RI Agus
Hermanto di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2016)

itu menyebabkan Yn harus meninggal
dunia.
Menurut dia, kasus kekerasan dan
pelecehan seksual terhadap anak-anak di
bawah umur merupakan perbuatan tercela
dan bertentangan dengan norma yang
ada.
Bahkan, ia menilai, peristiwa itu
seharusnya dapat dikategorikan ke dalam
kasus kejahatan luar biasa
atau extraordinary crime. Oleh karena itu,
para pelaku dapat dijatuhi hukuman berat
untuk memberikan efek jera.
"Perbuatan itu jelas-jelas perbuatan yang
betul-betul biadab," ucap dia.
Ia menambahkan, untuk dapat
menerapkan hukuman berat, maka UU
Perlindungan Anak yang ada saat ini
harus direvisi. Sehingga, penerapan
hukuman yang ada sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Hidayat Lebih Setuju Revisi UU
Perlindungan Anak daripada Terbitkan
Perppu Kebiri
Selasa, 10 Mei 2016 | 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil
Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat(DPR) Agus Hermanto menilai,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak yang ada saat
ini belum mampu memberikan sanksi
tegas terhadap para pelaku kejahatan
seksual terhadap anak.
"Untuk itu, ini merupakan pekerjaan
rumah dari pemerintah dan DPR, supaya
juga peraturan perundang-undangan yang
ada tentunya bisa direvisi atau
disesuaikan," kata Agus di Kompleks
Parlemen, Selasa (10/5/2016).
Pernyataan Agus menanggapi kasus
kekerasan seksual yang diterima siswi
SMP asal Bengkulu berinisial Yn (14).
Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu

KOMPAS.com/Indra AkuntonoHidayat
Nur Wahid
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat
Nur Wahid mengatakan, pemerintah lebih
baik merevisi Undang-Undang
Perlindungan Anak daripada membuat
peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) kebiri.
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Menurut Hidayat, ada kelemahan dalam
perppu kebiri.
"Kebiri ada kelemahan. Di Sulawesi Utara
dan Bengkulu, pemerkosaan terjadi
karena kejahatan lain seperti mabukmabukan. Jadi penyelesaiannya bukan
kebiri," kata Hidayat di Komplek
Parlemen, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Hidayat mengatakan, jika pemerintah
serius, bisa segera mengajukan revisi UU
Perlindungan Anak.
"Beberapa kali pernah kok beberapa UU
karena kepentingan yang mendesak,
kemudian kita sepakati dan kita ubah,"
ujar Hidayat.
Ia mengusulkan revisi UU Perlindungan
Anak memuat pemberatan hukuman
terhadap anak dan penguatan
perlindungan terhadap anak.
Hidayat menyebutkan, dalam UU
Perlindungan Anak terdapat pasal
hukuman mati jika melibatkan anak-anak
dalam kejahatan narkoba.
"Bagaimana dengan mereka yang
memakai narkoba, setelah itu mabuk,
kemudian menyiksa anak, memperkosa,
membunuh, apa tidak lebih layak lagi
diberi hukuman mati," kata Hidayat.

Tidak Hanya Pemerintah, Orangtua
Turut Berperan agar Kasus YN Tidak
Terulang
Selasa, 10 Mei 2016 | 15:58 WIB

ShutterstockIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Mencuatnya
kasus YN, siswi SMP di Bengkulu yang
diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang
remaja, menjadi cambuk bagi pemerintah
untuk melakukan berbagai pembenahan
sistem hukum maupun pendidikan.
Pada aspek hukum, pemerintah tengah
menyusurn regulasi baru untuk
memperberat hukuman bagi pelaku
asusila. Sementara dari segi pendidikan,
peran orangtua menjadi ujung tombak
bagi pembentukan karakter anak.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani usai
menggelar rapat tertutup bersama
sejumlah menteri di Kantor Kemenko
PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).
"Tetap diperlukan keberadaan orangtua
untuk bisa memberikan atau membimbing
anak anaknya," kata Puan.
Menurut dia, peran orangtua menjadi
sangat vital karena dengan memberi
pendidikan yang layak itulah nantinya
seorang anak mampu membedakan yang
baik dan buruk dalam bersikap.
"Bukan hanya dalam segi pendidikan tapi
juga moral akhlak dan agama agar
mereka paham mana baik dan mana yang
tidak," tutur Puan.
Jika seorang anak sudah memiliki
kepribadian yang baik, tentu kasus
kekerasan dan pelecehan seksual yang
melibatkan anak-anak dapat ditekan.
Sebelumnya hal serupa juga dikatakan
oleh Aquino Hayunta, salah satu orangtua
yang memiliki perhatian terhadap isu
kekerasan anak di Komunitas Pasukan
Jarik.
Menurut dia, pendidikan seksual itu harus
mulai diajarkan di sekolah-sekolah dan
lingkup keluarga. Caranya, dengan
memberikan materi pendidikan seksual
yang baik dengan cara ilmiah.
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Orangtua jangan merasa terbelenggu
dengan kata-kata tabu. Para orangtua,
kata Aquino, bisa mulai dengan
mengajarkan penyebutan alat kelamin
dengan kata penis atau vagina, bukan
dengan kata ganti lain.
"Orangtua banyak dibatasi oleh kata tabu.
Mulai saja dengan menyebut alat kelamin
dengan kata penis atau vagina. Bukan
dengan kata ganti lain, misalnya 'burung',"
ujar Aquino saat ditemui di kantor YLBHI,
Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, orangtua
juga harus mengajari anak bahwa
manusia adalah makhluk seksual.
Pertumbuhan seksual dibicarakan dengan
baik, misalnya saat anak remaja mulai
menstruasi atau ketika anak laki-laki mulai
mimpi basah.
Orangtua pun harus fokus pada persoalan
biologis dan ekspresi seksual, misalnya
saat anak mulai memperlihatkan
ketertarikan terhadap lawan jenisnya.
"Kebanyakan orangtua melarang anaknya
pacaran. Seharusnya bukan melarang,
melainkan menerangkan konsekuensi dari
pacaran. Semua harus dibicarakan," ucap
dia.

Jokowi Ingin Kekerasan Seksual Anak
Masuk Kejahatan Luar Biasa
Selasa, 10 Mei 2016 | 16:20 WIB

diwawancarau harian The Wall Street
Journal
JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo ingin agar perkara
kekerasan seksual dikategorikan sebagai
kejahatan luar biasa.
"Saya ingin agar ini menjadi sebuah
kejahatan yang luar biasa sehingga
penanganannya pun dengan sikap luar
biasa," ujar Jokowi ketika membuka
sidang kabinet paripurna di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Jokowi menilai, kasus kekerasan seksual,
terutama terhadap anak-anak di
Indonesia, sudah dalam tahap yang
mengkhawatirkan.
Presiden menyinggung peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
(perppu) yang kini tengah dirancang
pemerintah untuk merespons maraknya
perkara kekerasan seksual kepada anakanak.
"Agar Menko ada sebuah putusan yang
betul-betul dijadikan efek jera bagi pelaku
dan bisa menghilangkan keinginan calon
pelaku yang lain," ujar dia.
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan KebudayaanPuan
Maharani sebelumnya mengatakan,
perppu yang tengah dirancang untuk
merespons banyaknya kasus kejahatan
seksual akan menitikberatkan ke arah
pemberatan hukuman bagi pelaku.
Ada dua poin pemberatan hukuman yang
dimaksud. Pertama, penerapan hukuman
mati atau seumur hidup bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap perempuan
dan anak-anak.

Ed Wray/The Wall Street
JournalPresiden Joko Widodo ketika

Kedua, memperkuat perlindungan bagi
pelaku kejahatan seksual yang masih di
bawah umur. Artinya, selain diberikan
hukuman badan atau penjara, pelaku
kejahatan seksual di bawah umur juga
akan dikenakan hukuman berupa
rehabilitasi psikologis.
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"Pelaku akan diberikan rehab dengan
maksud tidak mengulangi hal itu kembali
dan kembali ke jalan yang benar," ujar
Puan.

Oleh sebab itu, penanganan aparat
penegak hukum atas perkara-perkara
semacam itu juga tidak dapat dilakukan
seperti yang selama ini.

Menurut dia, rehabilitasi psikologis kepada
pelaku kejahatan seksual di bawah umur
juga merupakan implikasi dari asas
perlindungan anak yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.

"Penanganan perkara semacam itu juga
harus luar biasa. Juga sikap dan tindakan
kami, pemerintah juga harus luar biasa.
Sudah saya sampaikan kepada Kapolri,
Jaksa Agung, dan kepala BIN," ujar
Jokowi.

Jokowi Putuskan Kekerasan Seksual
terhadap Anak Kejahatan Luar Biasa

Kebijakan baru tersebut, lanjut Jokowi,
bersinergi dengan kebijakan pemerintah
untuk mengeluarkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
(perppu) untuk merespons maraknya
kejahatan seksual terhadap anak.

Selasa, 10 Mei 2016 | 18:20 WIB

Kebijakan baru itu juga bersinergi dengan
revisi Undang-Undang Perlindungan
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko
Widodo memimpin rapat terbatas terkait
penurunan harga bahan bakar minyak
(BBM) premium dan solar, di kantor
kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta,
Rabu (30/3/2016). Pemerintah akhirnya
memutuskan harga bahan bakar minyak
(BBM) berjenis premium dan solar
masing-masing turun Rp 500, berlaku
mulai 1 April 2016.
JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo menyatakan
bahwa kejahatan seksual terhadap anak
di Indonesia telah masuk kategori
kejahatan luar biasa.
Presiden telah merapatkan hal tersebut
bersama dengan KepalaPolri, Jaksa
Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Tadi di rapat sudah kami bicarakan
bahwa kejahatan seksual terhadap anak
kami nyatakan sebagai kejahatan luar
biasa," ujar Presiden di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (10/5/2016).

"Perppu-nya baru diproses. UU-nya nanti
kami akan revisi, tapi yang paling penting
tadi bahwa penanganannya harus dengan
cara-cara yang luar biasa," ujar Jokowi.
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan KebudayaanPuan
Maharani sebelumnya mengatakan,
perppu yang tengah dirancang untuk
merespons banyaknya kasus kejahatan
seksual akan menitikberatkan ke arah
pemberatan hukuman bagi pelaku.
Ada dua poin pemberatan hukuman yang
dimaksud. Pertama, penerapan hukuman
mati atau seumur hidup bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap
perempuan dan anak-anak.
Kedua, memperkuat perlindungan
bagi pelaku kejahatan seksual yang masih
di bawah umur. Artinya, selain diberikan
hukuman badan atau penjara, pelaku
kejahatan seksual di bawah umur juga
akan dikenakan hukuman berupa
rehabilitasi psikologis.
"Pelaku akan diberikan rehab dengan
maksud tidak mengulangi hal itu kembali
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dan kembali ke jalan yang benar," ujar
Puan.

rasa akan dipertimbangkan," ujar Teten di
Istana, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut dia, rehabilitasi psikologis kepada
pelaku kejahatan seksual di bawah umur
juga merupakan implikasi dari asas
perlindungan anak yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.

Dalam RUU itu, para aktivis perempuan
dan anak juga meminta pemerintah
memasukkan pasal hukuman yang berat
terhadap pelaku kejahatan seksual. Hal itu
demi membuat jera para pelaku.

Pemerintah Pertimbangkan Usulkan
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Selasa, 10 Mei 2016 | 22:17 WIB

Argumen yang disampaikan para aktivis,
kata Teten, cukup kuat. Kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak di
Indonesia sudah dalam tahap
mengkhawatirkan. Setiap tahun, data
korban bukannya semakin turun, malah
semakin meningkat.
Apalagi, rata-rata pelaku adalah orang
dekat korban. Baik itu orangtua sendiri,
saudara, tetangga, hingga orang-orang di
lingkungan sekolah.

KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden
Joko Widodo dan Kepala Staf Presiden
Teten Masduki
JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana
mempertimbangkan mengusulkan
Rancangan Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual untuk
dibahas bersama DPR RI.
Aturan baru itu jika diterapkan nantinya
diharapkan menjadi jawaban atas
maraknya perkara kejahatan seksual
terhadap perempuan dan anak-anak.
Pertimbangan itu didasarkan atas usul
para aktivis perempuan dan anak. Usul
mereka diungkapkan saat bertemu Kepala
Staf Presiden Teten Masduki, Senin
(9/5/2016).
"Jadi mereka itu yang selama ini bekerja
untuk melindungi korban kekerasan
seksual, terutama anak-anak. Mereka
minta Presiden mengusulkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual. Kalau
dilihat dari problem sekarang yang
meluas, memang serius. Usulan itu saya

"Jadi tidak hanya butuh perangkat hukum,
tapi perspektif tentang perempuan, anak,
dan keadilan gender yang tepat sehingga
anak dan perempuan tak hanya menjadi
objek pemuas. Inilah pentingnya dibuat
undang-undang," ujar Teten.
Teten menambahkan, RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual sebenarnya telah
masuk ke Prolegnas DPR RI. Namun,
bukan prioritas. Hal itu, kata Teten,
membutuhkan waktu.

Kasus Yn dan Kawasan "Texas" di
Bengkulu
Selasa, 10 Mei 2016 | 05:50 WIB
Shares

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
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BENGKULU, KOMPAS.com - Tewasnya
Yn (14) siswi SMP di Kecamatan Padang
Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu oleh 14 remaja akibat diperkosa
dan dianiaya setelah menenggak tuak
merembet ke beberapa persoalan
kawasan rawan kriminal di wilayah
tetangga kecamatan tempat Yn
berdomisili.
Masyarakat
umum, netizen, blogger banyak
membicarakan bahwa Kecamatan Padang
Ulak Tanding, Binduriang, dan Sindang
Kelingi merupakan kawasan "Texas" atau
rawan akan tindak kriminal, aksi begal,
dan juga narkoba. Misalnya di
Kompasiana, seorang kompasianer
menulis mengenai rawannya kawasan
tersebut.
Komentar masyarakat dunia maya tentu
saja menjadi perhatian banyak pihak yang
meminta penegak hukum dan pemerintah
dapat melindungi masyarakat. Permintaan
masyarakat agar penegak hukum dapat
bertindak tegas beralasan mengingat tiga
kecamatan tersebut berada di lintas
Bengkulu-Lubuk Linggau, Provinsi
Sumatera Selatan.
Yudi, salah seorang masyarakat yang
tinggal di Kecamatan Padang Ulak
Tanding, kecamatan Yn berdomisili
membantah tudingan itu, menurut dia aksi
kejahatan kriminalitas sesungguhnya
banyak terjadi di wilayah kecamatan
tetangga yakni Binduriang.
"Setiap aksi begal, kejahatan, banyak
terjadi di Kecamatan Binduriang, namun
orang banyak menyebutnya Kecamatan
Padang Ulak Tanding, kami mendapatkan
kesan buruknya saja," kata Yudi warga
setempat.
Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding
mengungkapkan angka kriminalitas di
Kecamatan Padang Ulak Tanding tidak
begitu tinggi, berupa kasus kriminal biasa
seperti pencurian terutama saat harga
komoditi andalan masyarakat setempat

seperti karet mengalami harga yang
rendah.
Dalam catatan Kompas.com dan
beberapa media lokal di Bengkulu
terdapat tiga kecamatan di Kabupaten
Rejang Lebong mengarah ke Lubuk
Linggau, Provinsi Sumsel. Kecamatan
tersebut meliputi Sindang Kelingi,
Binduriang, dan Padang Ulak Tanding.
Tindak kejahatan banyak terjadi di
Kecamatan Binduriang. Banyak aksi
kriminalitas, narkoba, dan begal terjadi,
tidak sedikit pelaku begal, narkoba, yang
sebagian besar warga setempat berhasil
ditangkap polisi, bahkan dengan cara
ditembak.
Di Kecamatan Binduriang yang
merupakan tetangga Kecamatan Padang
Ulak Tanding, tempat Yn berdomisili, satu
hari sebelum jasad Yn ditemukan warga
tewas membusuk di dasar jurang, terjadi
kasus penusukan yang menewaskan
seorang mahasiswa Universitas Bengkulu
yang kebetulan melintasi jalan raya itu.
Korban bernama Defrizal Nuardi,
ditemukan pengguna jalan tewas terkapar
dengan dada ditusuk perampok pada 3
April 2016. Pelaku diringkus petugas
dalam waktu beberapa hari setelah
dilumpuhkan menggunakan timah panas.
Pelaku hendak membegal motor milik
Defrizal.
Kompas.com pernah membuat liputan
khusus berjudul "Rusuh di Bengkulu"
pada November 2013. Saat itu beberapa
warga asal daerah Binduriang tertangkap
hendak melakukan perampokan di Bank
BCA di Kota Bengkulu, beberapa pelaku
babak belur dihajar massa.
Saat dibawa ke Polres Bengkulu dua
perampok tewas, kematian dua rampok
asal Binduriang menyulut kemarahan
warga Binduriang terhadap polisi, warga
mengamuk, satu pos polisi di daerah itu
dibakar massa, massa yang merupakan
warga setempat juga memblokir jalan
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lintas Bengkulu-Lubuk Linggau sehingga
terjadi macet total selama beberapa jam.
Pada tahun 2012 konflik juga meletus di
kawasan Binduriang, saat itu polisi
mengejar pelaku pencurian kendaraan
bermotor, warga merasa marah karena
polisi melakukan sweeping ke rumah.
Terjadi bentrok antara polisi dan
masyarakat, satu orang warga tewas dan
beberapa mobil dibakar massa, termasuk
truk Dalmas milik polisi.
Seringnya aksi kriminal dan begal
berdampak pula pada para guru, pada 11
Februrari 2014, sebanyak 420 orang guru
yang berdomisili di luar Kecamatan
Binduriang, namun mengajar di daerah
itu, melakukan mogok belajar sejak
Selasa (4/2/2014) akibat trauma karena
salah seorang rekan mereka dirampok
saat hendak bertugas mengajar.

Sopir Travel mangsa empuk
Sementara itu beberapa kasus begal
motor, atau rampok mobil kerap terjadi di
wilayah itu, mangsa empuk kawanan
begal yakni supir travel dan mereka yang
mengendarai motor secara sendirian.
Salah seorang supir travel yang kerap
melintas di wilayah itu DL (35)
menyebutkan, beberapa rekannya sering
menjadi mangsa begal tersebut, pelaku
menggunakan senjata api rakitan atau
senjata tajam.
Untuk itu, saat melintas di kawasan itu
diperlukan siasat agar tidak "diganggu"
oleh begal.
"Itu biasanya, kalau lewat sana kaca mobil
harus dibuka, atau helm dilepas, seolah
warga sana, namun metode ini belum
tentu juga berlaku," jelas DL.

Guru melakukan mogok mengajar di
sekolah-sekolah di Kecamatan Binduriang
karena tidak adanya jaminan kemanan
untuk para guru yang bertugas di wilayah
itu.

Masyarakat berharap, pemerintah dapat
melakukan tindakan tepat terhadap
kawasan rawan kriminal ini, penegakkan
hukum dan pemerataan pembangunan
juga meski dilakukan dan menyentuh
daerah itu.

Ketua Ikatan Pemuda Lembak Bersatu
(IPLB), Arman Suri menyatakan, aksi
perampokan yang kerap terjadi di wilayah
itu akibat ulah orang luar daerah sehingga
mengakibatkan nama Binduriang menjadi
tercemar dalam wawancara via telpon
saat itu.

"Selama ini, pembangunan relatif tidak
menyentuh kehidupan warga setempat
terutama di desa pedalaman, keadilan
pembangunan juga harus diberikan pada
warga di sana," sebut DL.

Sementara itu, Kapolres Rejang Lebong,
AKBP. Dirmanto, membantah jika
daerahnya memiliki angka kriminalitas dan
rawan. "Enggak benar itu, itu isu saja,
daerah ini belum seberapa rawan
dibandingkan dengan wilayah lain seperti
di Pulau Jawa, enggak benar itu, yang
ngomong siapa," sebut Kapolres saat
diwawancarai belum lama ini.
Aksi kriminal, perampokan dan narkoba
hingga kini masih menghantui kawasan
Kecamatan Binduriang, para pengguna
jalan harus waspada tingkat tinggi jika
harus melalui kawasan ini.

Polisi Ringkus 12 Pemuda Perkosa
Siswi SMP Berprestasi, Dua Orang
Buron
KONTRIBUTOR BENGKULU,
FIRMANSYAH
Kompas.com - 11/04/2016, 10:27 WIB
BENGKULU, KOMPAS.com - Kepolisian
Resor Rejang Lebong, Bengkulu,
meringkus 12 remaja pelaku
pemerkosaan terhadap YN (14), seorang
siswi SMP berprestasi di Kecamatan
Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang
Lebong.
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Kepala Polres Rejang Lebong Ajun
Komisaris Besar Polisi Dirmanto
mengatakan, 12 pelaku itu meliputi
berinisial De (19), To (19), dan Da (17).
Ketiga warga Desa Kasie Kasubun,
Padang Ulak Tanding, itu ditangkap pada
Jumat (9/4/2016).
Dari pengembangan kasus tersebut, pada
keesokan harinya, Sabtu (10/4/2016),
giliran Su (19), Bo (20), Fa (19), Za (23),
Fe (18), Al (17), Su (16), dan Er (16),
semuanya warga Kasie Kasubun, ikut
diringkus polisi.

Pemerintah Wacanakan Hukuman
Tambahan yang Bikin Malu Pelaku
Kejahatan Seksual
Rabu, 11 Mei 2016 | 07:52 WIB

Polisi awalnya meringkus tiga pelaku. Dari
ketiga pelakulah diketahui ada belasan
remaja lainnya yang terlibat.
"Korban dalam perjalanan pulang ke
rumah, dari sekolah. Saat itu para pelaku
sedang berkumpul, kemudian mereka
mengikat korban dan memerkosanya,"
kata Dirmanto.
Tindakan para pelaku tersebut membuat
korban meninggal dunia. Salah seorang
pelaku mengakui bahwa semuanya
mendapat giliran memerkosa korban.
"Saat ini masih ada dua pelaku lain yang
dalam pengejaran," kata Dirmanto.
Jasad korban ditemukan di jurang dalam
kondisi tangan dan kaki terikat. Korban
diduga diperkosa dan dianiaya saat
pulang ke rumah dari sekolah.
(Baca juga Siswi SMP Berprestasi
Ditemukan Tewas dengan Tangan dan
Kaki Terikat)
Dua hari setelah itu, orangtua korban
melaporkan kehilangan anaknya ke
Polsek Padang Ulak Tanding.

Ambaranie Nadia K.MJaksa Agung H.M
Prasetyo.
JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Joko Widodo menyatakan
bahwa kejahatan seksual terhadap anak
merupakan kejahatan luar biasa.
Pemerintah juga akan segera
menerapkan pemberatan sanksi/hukuman
bagi predator anak.
Ada dua pemberatan hukuman yang akan
diterapkan. Pertama, penegak hukum
tidak hanya akan mengenakan pasal pada
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak bagi pelaku,
namun juga akan melapisinya dengan
KUHP.
"Kalau selama ini banyak menggunakan
pasal-pasal pada UU Perlindungan Anak
di mana ancaman hukumannya hanya 10
tahun, kami akan mengaitkannya juga
dengan UU lain yakni KUHP," ujar Jaksa
Agung Muhammad Prasetyo, di Istana,
Selasa (10/5/2016).
Misalnya, jelas Prasetyo, bagi pelaku
yang melakukan pemerkosaan dan
pembunuhan, maka pasal yang dikenakan
bukan hanya pasal pada UU Perlindungan
Anak, melainkan Pasal 170 KUHP tentang
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penganiayaan hingga menyebabkan
hilangnya nyawa.
Selain itu, Pasal 338 KUHP tentang
pembunuhan biasa atau Pasal 340 KUHP
tentang Pembunuhan Berencana.
Hukuman pasal-pasal itu, yakni mulai dari
20 tahun hingga hukuman penjara seumur
hidup.
Dengan demikian, ganjaran hukuman bagi
pelaku adalah kumulatif dari tindak pidana
yang dilakukan.
Kedua, ada hukuman tambahan yakni
hukuman kebiri dan menyebarluaskan
keputusan hakim tentang perkara
kejahatan seksual terhadap anak-anak
kepada khalayak.
"Selain kebiri, kami juga akan
mengusulkan agar keputusan hakim
(tentang perkara kejahatan seksual)
diumumkan secara luas di hadapan
masyarakat sehingga akan membuat malu
para pelaku kejahatan seksual. Ini baru
wacana dan gagasan saja ya," ujar
Prasetyo.

"Pelaku akan diberikan rehab dengan
maksud tidak mengulangi hal itu kembali
dan kembali ke jalan yang benar," ujar
Puan di Istana, Selasa.
Menurut Puan, rehabilitasi psikologis
kepada pelaku kejahatan seksual di
bawah umur juga merupakan implikasi
dari asas perlindungan anak yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Anak.
Kepala Polri Jenderal Badrodin
Haiti mengatakan, kebijakan pemberatan
hukuman itu dapat langsung diterapkan
penegak hukum setelah diumumkan oleh
Presiden Jokowi.
Menurut dia, tidak sulit menerapkan
kebijakan itu.
"Kalau ada petunjuk dari jaksa harus
begitu (berlakukan hukuman kumulatif),
pasti akan dilengkapi polisi. Tapi kalau
yang berkasnya sudah dinyatakan
lengkap, ya pakai yang sudah digunakan
saja," ujar Badrodin.

Rehabilitasi bagi pelaku di bawah umur
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan KebudayaanPuan
Maharani mengatakan, pemberatan
hukuman tersebut akan diakomodir
melalui peraturan pemerintah pengganti
undang-undang.

Hukuman Kebiri atau Mati
Dikhawatirkan Malah Memperkuat
Intimidasi terhadap Korban
Rabu, 11 Mei 2016 | 12:51 WIB

Saat ini, Perppu itu masih dibahas di
tingkat kementerian koordinator dan
dalam waktu dekat akan diserahkan
kepada Presiden untuk diputuskan.
Puan menambahkan, selain memperberat
hukuman dan memublikasikan terdakwa
kejahatan seksual, Perppu juga mengatur
adanya perlakuan khusus bagi pelaku
yang masih di bawah umur.
Mereka tidak hanya dikenakan hukuman
penjara, melainkan juga hukuman berupa
rehabilitasi psikologis.

SHUTTERSTOCKILUSTRASI
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis
Perempuan Mahardhika, Latifa Widuri
Retyaningtyas mengatakan, hukuman
kebiri atau mati bagi pelaku kekerasan
seksual tak akan berdampak pada
pengurangan angka kasus di Indonesia.
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Hukuman tersebut jika diterapkan
dikhawatirkan akan memperpanjang rantai
kekerasan seksual terhadap perempuan
atau anak.
"Wacana hukuman kebiri justru akan
memperkuat intimidasi bagi korban dan
keluarga korban," kata Tyas, sapaan
Latifa di Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Menurut dia, dengan cara pandang
menyalahkan korban yang masih melekat
di masyarakat, besar kemungkinan korban
akan kembali disalahkan ketika pelaku
menerima hukuman kebiri atau hukuman
mati.
Tyas mengatakan, perkosaan terjadi
karena adanya cara pandang perempuan
dilihat sebagai objek seksual.
Ia berharap pemerintah dapat
memberikan solusi yang berorientasi pada
upaya rekonstruksi cara pandang dengan
mengembangkan budaya kesetaraan dan
menghargai perempuan.

Kedua, memperkuat perlindungan bagi
pelaku kejahatan seksual yang masih di
bawah umur. Artinya, selain diberikan
hukuman badan atau penjara, pelaku
kejahatan seksual di bawah umur juga
akan dikenakan hukuman berupa
rehabilitasi psikologis.
"Pelaku akan diberikan rehab dengan
maksud tidak mengulangi hal itu kembali
dan kembali ke jalan yang benar," ujar
Puan.
Menurut dia, rehabilitasi psikologis kepada
pelaku kejahatan seksual di bawah umur
juga merupakan implikasi dari asas
perlindungan anak yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.

Ini Instruksi Jokowi untuk Tangani
Kejahatan Seksual terhadap Anak
Rabu, 11 Mei 2016 | 15:09 WIB

Untuk itu, Perempuan Mahardhika dan
Federasi Buruh Lintas Pabrik menuntut
kepada Presiden Joko Widodo untuk
memberi perhatian pada rancangan
Undang-Undang Penghapusan
Kekerasaan Seksual.
Menurut Tyas, dalam RUU tersebut
terdapat upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual dengan
melindungi dan memulihkan korban.
Selain itu, adanya rehabilitasi dan pidana
bagi pelaku.
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan KebudayaanPuan
Maharani sebelumnya mengatakan,
perppu yang tengah dirancang untuk
merespons banyaknya kasus kejahatan
seksual akan menitikberatkan ke arah
pemberatan hukuman bagi pelaku.
Ada dua poin pemberatan hukuman yang
dimaksud. Pertama, penerapan hukuman
mati atau seumur hidup bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap perempuan
dan anak-anak.

Biro Pers lstanaPresiden Joko Widodo
saat menghadiri penutupan
Musrenbangnas di Istana Negara,Rabu
(11/5/206).
JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Joko Widodo memimpin rapat
terbatas membahas pencegahan
kejahatan seksual terhadap anak di
Kantor Presiden, Jakarta, Rabu
(11/5/2016) siang.
Dalam rapat itu, Presiden meminta
penanganan perkara itu dilakukan secara
luar biasa. Pasalnya, pemerintah telah
menetapkan kejahatan seksual terhadap
anak merupakan kejahatan luar biasa.
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Pertama, Jokowi ingin penegak hukum
menangani perkara itu secara tepat dan
cepat. Pelaku harus segera ditangkap
serta dijerat dengan pasal yang ancaman
hukumannya paling berat.
"Berikan juga pelayanan untuk pengaduan
(kasus kejahatan seksual) yang gampang
diakses," ujar Jokowi saat membuka rapat
terbatas.
Ketiga, Presiden meminta kementerian
dan lembaga terkait intensif melakukan
pendampingan bagi korban. Para pelaku
pun tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Selain dihukum, mereka juga harus
menjalani rehabilitasi agar tidak
mengulanginya.
Keempat, Presiden meminta semua unsur
di negara ikut mengantisipasi kejahatan
seksual.
"Aksi pencegahannya harus lebih gencar,
lebih terpadu. Juga libatkan keluarga,
sekolah, komunitas, media, semuanya,"
ujar Jokowi.
Terakhir, Presiden juga meminta
kementerian terkait segera
merampungkan payung hukum
penanggulangan kejahatan seksual
terhadap anak. Dalam hal ini, yakni
peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu).
Perppu tersebut mengatur soal
pemberatan hukuman bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap anak, mulai
dari hukuman mati sampai pemberian
hormon kimia penangkal syahwat.

"Selama Ini Kasus Pemerkosaan Macet
di Kepolisian"
Rabu, 11 Mei 2016 | 16:28 WIB

HANDININGIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis
Perempuan Mahardika, Dian Novita,
mengatakan, selama ini laporan
pemerkosaan sering kali berhenti di
kepolisian. Penyelesaian kasus
pemerkosaan sering kali tidak merujuk
pada kaidah hukum.
"Selama ini, kasus pemerkosaan macet di
kepolisian. Kalau tidak ada pemahaman di
tingkat bawah, malah tidak efektif
menghukum pelaku," kata Dian di Jakarta,
Rabu (11/5/2016).
Menurut dia, saat melakukan pelaporan,
tidak jarang pihak kepolisian
menganjurkan penyelesaian secara
kekeluargaan.
Pelaku diminta menikahi korban untuk
menyelesaikan masalah. Model
penyesaian seperti ini meloloskan pelaku
dari jeratan hukum.
Dian menambahkan, masyarakat juga
cenderung menganggap pemerkosaan
sebagai masalah personal. Dampaknya,
korban tidak ingin melaporkan ke
kepolisian.
"Dulu orang anggap kekerasan dalam
rumah tangga persoalan personal, tetapi
sejak ada payung hukumnya banyak yang
melaporkan. Kalau tidak ada payung
hukum orang bisa ngeles, pemerintah bisa
angkat tangan," katanya.
Untuk itu, Perempuan Mahardhika dan
Federasi Buruh Lintas Pabrik menuntut
kepada Presiden Joko Widodo untuk
memberi perhatian pada rancangan
Undang-Undang Penghapusan
Kekerasaan Seksual
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Dalam RUU tersebut terdapat upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual dengan melindungi dan
memulihkan korban. Selain itu, ada pula
rehabilitasi dan pidana bagi pelaku.
Kebiri, hingga Pemasangan Cip
Rabu, 11 Mei 2016 | 17:35 WIB

"Sebelum keluar (penjara), dia bisa
diberikan chip electronic gadget yang
dipakai di pergelangan untuk dipantau
terus keberadaannya," ujar Yasonna.
Yasonna mengatakan, jenis hukuman
yang dikenakan akan ditentukan oleh
hakim. Dalam waktu dekat, pemerintah
pun akan mengirimkan draf perppu itu
kepada DPR untuk disetujui.
"Segera mungkin, kami kirim ke DPR.
Diharapkan, pada masa sidang yang akan
datang, akan langsung dibahas dan bisa
langsung keluar," ujar Yasonna.

SHUTTERSTOCKIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
(perppu) yang berisi aturan soal
pemberatan hukuman bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap anak akan
segera dikirim ke DPR untuk dibahas.

Komnas Perempuan: Pemerkosaan
Bukan Hanya Masalah Genital
LUTFY MAIRIZAL PUTRA
Kompas.com - 12/05/2016, 07:17 WIB

Apa saja jenis pemberatan hukuman yang
diatur di dalam perppu tersebut?
"Ada hukuman pokok maksimal 20 tahun
penjara. Ada juga hukuman tambahan,
yakni kebiri, diberi cip agar pelaku dapat
dideteksi, hingga publikasi identitas
pelaku," ujar Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani di Istana,
Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Meski demikian, tidak menutup
kemungkinan, pelaku diancam hukuman
seumur hidup. Hal itu tetap tergantung
dari tindak pidana yang dilakukan oleh
sang pelaku.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) Yasonna Laolymenambahkan
bahwa hukuman kebiri atau pemberian
hormon kimia penangkal syahwat dan
pemberian cip hanya diberikan untuk
paedofil.

SHUTTERSTOCKIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil
Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti
Chuzaifah menolak adanya pembuatan
peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) kebiri untuk mengatasi
masalah pemerkosaan perempuan.
Pembuatan perppu kebiri terkesan
menyederhanakan masalah.
"Komnas Perempuan tidak setuju perppu
kebiri. Seakan masalah hanya pada alat
genital," kata Yuniyanti di Jakarta, Rabu
(11/5/2016).
Menurut Yuniyanti, akar masalah dari
pemerkosaan terhadap perempuan
terletak pada cara berpikir yang salah.
Kata dia, upaya pencegahan sebenarnya
bisa dilakukan dengan edukasi untuk
membongkar cara berpikir.
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"Kalau solusinya dengan kebiri, ini ada
cara pandang yang sangat salah di
masyarakat," ucap Yuniyanti.
Dia menambahkan, memperlakukan
pelaku pemerkosaan harus menggunakan
pendekatan manusia yang beradab.
Sementara itu, kata dia, hukuman kebiri
menggunakan penyiksaan untuk
menghentikan penyiksaan.
"Penjeraan bisa dilakukan dengan
transformasi kesadaran. Di lapas ada
edukasi terkait pemahanan terhadap
perempuan sehingga keluar mereka tidak
lagi berbahaya," tutur dia.

BKKBN: Hukuman Kebiri Memutus
Fungsi Keluarga
Kamis, 12 Mei 2016 | 05:00 WIB

keluarga baru. Kalau hukuman kebiri
diberlakukan, artinya fungsi itu tidak akan
berjalan," kata Kepala Biro Hukum,
Organisasi dan Humas BKKBN, Benny
Benu di Hotel Kartika Chandra, Rabu
(11/5/2016).
Adapun tujuh fungsi lainnya adalah fungsi
agama, sosial, cinta kasih, perlindungan,
ekonomi, pendidikan, dan pelestarian
lingkungan.
Benny memaparkan, ketika fenomena
tindak kekerasan seksual pada anak
belum banyak terjadi, istilah kebiri
sebetulnya dipergunakan untuk program
Keluarga Berencana (KB).
Namun, yang dipergunakan adalah
metode vasektomi atau steril laki-laki.
Program tersebut dimasyarakatkan dan
istilahnya menjadi kebiri.
Namun, vasektomi dalam program KB
hanya memutus satu saluran pengantar
sperma saja. Sedangkan kebiri dalam
bahasa non medis adalah menghilangkan
buah zakar dan tak akan menimbulkan
ereksi.

Ilustrasi pemerkosaan.
JAKARTA, KOMPAS.com - Hukuman
kebiri menjadi salah satu hukuman yang
dimasukkan ke dalam Peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
(Perppu) soal pemberatan hukuman bagi
pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
Perppu tersebut akan segera dikirim ke
DPR untuk dibahas. Namun, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) memberi catatan jika
hukuman kebiri diberlakukan.
Pasalnya, pemberlakuan hukuman kebiri
akan memutus satu dari delapan fungsi
keluarga, yaitu fungsi reproduksi.
"Fungsi reproduksi adalah fungsi
melahirkan pemenuhan dan membentuk

"Jadi kalau kebiri diberlakukan, maka
sebenarnya dari aspek fungsi keluarga dia
terputus. Tidak akan bisa membentuk
keluarga," ujar Benny.
Namun, sebagai bagian dari
pemerintahan, BKKBN akan menerima
apapun keputusan pemerintah. Termasuk
jika nantinya hukuman kebiri disahkan
dalam Perppu.
Hanya, dari segi implementasi dalam
konteks program, kata Benny, maka akan
ada satu dari delapan fungsi yang
terputus jika hukuman kebiri diberlakukan.
"Tapi kalau keputusan pemerintah, kami
harus menghormati itu," tuturnya.

Ini Alasan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual Harus Segera
Disahkan
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Kamis, 12 Mei 2016 | 06:07 WIB

pelaksanaan kewajiban negara dalam
menghapuskan kekerasan seksual.
"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
sebagai terobosan, harus jadi prioritas
Negara," ujar Azriana, melalui keterangan
tertulis, Rabu (11/5/2016).

Kristian ErdiantoKetua Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) Azriana, saat
memberikan keterangan pers terkait
Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2016,
yang diluncurkan oleh Komnas
Perempuan setiap tahun bertepatan
dengan Hari Perempuan Internasional 8
Maret, di Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan)
menyatakan, kondisi darurat kekerasan
seksual telah disampaikan sejak 2012.
Hal ini terjadi karena selalu ada
peningkatan jumlah kasus kekerasan
seksual setiap tahunnya.
Ketua Komnas Perempuan Azriana
mengungkapkan, kondisi saat ini karena
buruknya penanganan korban untuk
mendapatkan akses kebenaran, keadilan,
dan pemulihan.
Sistem hukum saat ini, kata dia, dinilai
tidak mampu memberikan keadilan bagi
korban, tidak menjerakan pelaku, dan
tidak menjamin kasus serupa tidak
berulang.
Berdasarkan data mitra Komnas
Perempuan dari Forum Pengadalayanan,
kasus kekerasan seksual yang dapat
diproses hingga persidangan rata-rata
hanya mencapai 10 persen.
Oleh karena itu, Azriana menegaskan,
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKS) dibutuhkan untuk menjawab
kebutuhan dan kepentingan korban serta

Lebih lanjut, dia menjelaskan, ada
beberapa poin penting yang juga menjadi
alasan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual harus segera disahkan.
RUU PKS mengatur lebih detil mengenai
bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual
seperti, pemerkosaan, pelecehan seksual,
eksploitasi seksual, pemaksaan
perkawinan, pemaksaan sterilisasi,
pemaksaan prostitusi, penyiksaan seksual
dan perbudakan seksual.
Dari sisi penghukuman,
RUU PKS mengadopsi bentuk
pemidanaan yang beragam dan memiliki
gradasi dari setiap bentuk kekerasan
seksual, meliputi pemasyarakatan,
rehabilitasi terhadap pelaku di bawah
umur, dan restitusi terhadap korban yang
dibebankan kepada pelaku atau negara.
"RUU PKS memilki prinsip penghukuman
yang mendidik, menjerakan, manusiawi
dan tidak merendahkan martabat, juga
memenuhi rasa keadilan korban," kata
dia.
RUU PKS juga bersandar pada hak
korban yang meliputi mekanisme
pencegahan, penanganan, perlindungan
pengadilan dan pemulihan secara
komprehensif.
Misalnya, dari sisi penanganan,
RUU PKS mencantumkan adanya
pendampingan psikis, hukum, ekonomi
dan sosial.
Selain itu, perubahan dalam hukum acara
memudahkan dan memberikan akses
keadilan bagi korban dengan
mengindentifikasi kebutuhan korban sejak
pelaporan.
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Korban juga dilindungi oleh sistem
pelayanan yang terkoordinasi di tingkat
medis, psikis, dan hukum.
Sistem ini mewajibkan aparat penegak
hukum mengindentifikasi kebutuhan dan
memenuhi hak-hak korban.
"RUU PKS sangat berkepentingan
melindungi korban, dimana peraturan
pidana lainnya tidak mengatur mengenai
hak dan kepentingan korban kekerasan
seksual. Terlebih perempuan dan anak
perempuan merupakan kelompok yang
paling rentan mengalaminya," kata
Azriana.

Antisipasi Tindak Kekerasan Seksual,
Kemendikbud Ajukan Sejumlah
Rekomendasi
Kamis, 12 Mei 2016 | 06:59 WIB

Fachri FachrudinMendikbud Anies
Baswedan dalam jumpa pers Ujian
Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta
Selatan, Rabu (11/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan
sejumlah masukan terkait maraknya
tindak kekerasan seksual terhadap anak.
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Anies
Baswedan mengatakan, masukan itu
disampaikan rapat terbatas di Istana
Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016)
kemarin.
Masukan itu dituangkan dalam
Permendikbud nomor 82 Tahun 2015.
Pertama, sekolah harus membuat gugus
tugas pencegahan kekerasan yang ada di
setiap sekolah.

Gugus tugas itu berupa tim kecil yang
peranannya mencegah terjadinya tindak
kekerasan di sekolah dan akan bekerja
sama dengan tim adhoc penanggulangan
kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah
daerah.
Tim adhoc terdiri dari unsur orangtua
murid, para guru, tokoh masyarakat,
psikolog, dan stakeholder lainnya.
Kedua, di setiap sekolah akan dibuat
papan pengumuman berukuran 80 x 120
cm yang mencantumkan nomor telepon
kepala sekolah, kepala dinas, kabupaten,
kota, provinsi, polsek, polres, bahkan
Kemendikbud.
Papan ini sangat penting keberadaannya
karena dalam banyak kasus bullying,
seringkali korban tidak melaporkan hal
tersebut.
"Jadi anak itu bisa minta tolong kalau ada
masalah. Orangtua juga demikian," kata
Anies di Kemendikbud, Jakarta Selatan,
Rabu (11/6/2016).
Ketiga, para orangtua akan diberikan
panduan mengenai cara berkomunikasi
dengan anak anak untuk menghindari
risiko kekerasan dan tindak asusila.
Peran orangtua sangat penting karena
tindak kekerasan dan seksual bisa terjadi
di mana saja, di sekolah ataupun di luar
sekolah.
"Kejadian (tindak kekerasan seksual)
akhir-akhir ini kan terjadi di luar sekolah.
Oleh karena itu kami merasa sekolah
harus bantu preventif, meskipun
kejadiannya tidak di dalam sekolah bukan
berarti sekolah diam," kata Anies.
Secara teknis, Kemendikbud akan
menyampaikan panduan tersebut kepada
pihak sekolah yang akan menyampaikan
kepada orangtua siswa.
Permendikbud nomor 82 Tahun 2015 ini
sebenarnya sudah dibicarakan bersama
presiden dalam rapat terbatas yang
dilaksanakan pada awal tahun 2016.
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Presiden pun sudah memutuskan
meningkatkan permendikbud menjadi
peraturan presiden.
"Sehingga mempunyai kekuatan lebih
besar dalam mengisntruksikan di daerah,
karena kalau kemendikbud tidak bisa
menginstruksikan ke daerah kepada
pemda termasuk di situ ada keharusan
mengalokasikan anggaran untuk gugus
pencegahan," kata Anies.

Komnas Perempuan: Dampak
Kekerasan Seksual Itu Seumur Hidup
Kamis, 12 Mei 2016 | 10:56 WIB

awal tidak diakui sebagai kekerasan luar
biasa dan ditanggulangi," tutur Yuniyanti.
Ia menilai, peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (perppu) hanya
menyederhanakan masalah yang timbul
dari kekerasan seksual.
Selain itu, wacana pemberatan hukuman
berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Ia menyoroti wacana hukuman mati bagi
pelaku kekerasan seksual.
"Komnas Perempuan juga menentang
hukuman mati untuk isu apapun karena
hukuman mati hanya menyelesaikan
kriminalitas tapi tidak menurunkan
kriminalitas," kata Yuniyanti.

Prihatin Kasus Yn, Megawati Beri
Pesan Khusus untuk Cucu-cucunya
Kamis, 12 Mei 2016 | 13:36 WIB

SHUTTERSTOCKIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua
Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah
mengatakan, kasus kekerasan seksual
jangan disimplifikasi hanya terjadi pada
anak.
Kasus itu juga banyak terjadi pada peran
dewasa. Ia mengingatkan, dampak dari
kekerasan seksual akan menjadi beban
seumur hidup bagi korban.
"Dampak kekerasan seksual itu seumur
hidup," kata Yuniyanti di Jakarta, Rabu
(11/5/2016).
Temuan Komnas Perempuan
menunjukkan, kekerasan seksual
terhadap perempuan dewasa, misalnya,
dialami pekerja seks komersial. Bahkan,
ada yang memilih bunuh diri.
"Dia menjadi ibu, kemudian dia harus
hidup di komunitas, ini harus
dikemanakan oleh negara kalau sejak

KOMPAS.com/NABILLA
TASHANDRAPresiden Kelima Republik
Indonesia Megawati Soekarnoputri dalam
pidato kebudayaan di Metropole, Jakarta
Pusat, Kamis (12/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke5 Republik IndonesiaMegawati
Soekarnoputri mengikuti kasus kekerasan
seksual terhadap siswi SMP di Rejang
Lebong, Bengkulu, Yn (14).
Yn diperkosa 14 pria dan ditemukan
dalam keadaan tewas di jurang.
Pasca merebaknya pemberitaan tentang
peristiwa yang menimpa Yn, Megawati
langsung mengumpulkan cucu-cucunya
dan berpesan agar tak bepergian
sendirian.
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Ia mengingatkan cucunya untuk lebih
waspada terhadap lingkungan sekitar.
"Kalau minum botol, jangan diterima kalau
sudah dibuka. Ini remeh temeh tapi
perlindungan diri," ujar Megawati, saat
menyampaikan pidato kebudayaan, di
Metropole, Jakarta Pusat, Kamis
(12/5/2016).
Mega juga mengungkapkan simpatinya
terhadap anak-anak korban kekerasan
seksual dan keluarganya.
"Saya bisa rasakan seperti apa jika buah
hatinya diperlakukan tidak benar," kata
Ketua Umum PDI Perjuangan itu.
Mega memberikan pidato budaya dalam
acara bertajuk "Indonesia Melawan
Kekerasan Seksual".
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri
Hukum dan HAMYasonna Laoly,
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto
Kristiyanto, Politisi PDI Perjuangan Rieke
Diah Pitaloka, Wakil Ketua DPD Gusti
Kanjeng Ratu Hemas, sejumlah politisi
DPR dari beberapa fraksi dan lembagalembaga kemasyarakatan.

Dukung RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual, Megawati Ingatkan Peran Ibuibu
Kamis, 12 Mei 2016 | 14:10 WIB

Seksual" di Metropole, Jakarta Pusat,
Kamis (12/5/2016)
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden
kelima RI yang juga Ketua Umum DPP
PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri menyatakan prihatin
terhadap sejumlah kasus kekerasan
seksual terhadap anak yang terjadi
belakangan ini.
Bersama sejumlah lembaga swadaya
masyarakat yang konsen terhadap
perempuan dan anak, Mega
menyampaikan dukungannya untuk
mendorong Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual masuk
dalam Prolegnas Prioritas 2016.
Meski nantinya ada UU, Mega
mengingatkan pentingnya peran semua
kalangan, termasuk ibu-ibu, untuk
mencegah kejadian serupa terulang lagi.
"Kalau setelah ada UU ini kejadiannya
masih ada, siapa yang disalahkan? Ibuibu lah," kata Mega, dalam pidato
kebudayaan di Metropole, Jakarta Pusat,
Kamis (12/5/2016).
Ia mengatakan, dari sisi implementasi,
perlu didorong peran perempuan di segala
sektor. Contohnya, kata Mega, aktif dalam
kepengurusan di tingkat paling bawah
seperti RT dan RW.
"Tapi benar-benar aktif. Itu sampai tingkat
bawah, lho. Kita jaga anak-anak kita," ujar
Megawati.
"Nanti baru dijalankan melalui DPR
bagaimana perundangannya sehingga
ada landasannya," tambah dia.

KOMPAS.com/NABILLA
TASHANDRAPresidem Kelima Republik
Indonesia Megawati Soekarnoputri
bersama Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly, Wakil Ketua DPD Gusti
Kanjeng Ratu Hemas dan sejumlah
anggota dewan serta LSM dalam acara
bertajuk "Indonesia Melawan Kekerasan

Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus
Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi
Kamis, 12 Mei 2016 | 18:28 WIB
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Sementara itu, staf ahli Kapolri, Irjen
Benny Mokalu, prihatin dengan data
Komnas Perempuan bahwa 40 persen
kasus kekerasan seksual berhenti di
kepolisian.

HANDININGIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Komnas
Perempuan sejak 2012 telah menekankan
status darurat kekerasan seksual
mengacu pada meningkatnya pelaporan
kasus kekerasan seksual. Mayoritas
korban yang disasar adalah perempuan
belia.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi
Wahyuni menuturkan, sejumlah temuan
dan kajian tentang kekerasan seksual
menunjukkan bahwa perlu adanya
perhatian terhadap proses hukum untuk
menghentikan kasus kekerasan seksual
terhadap anak dan perempuan dewasa.

Menurut dia, di kepolisian ada
penghentian perkara. Alasannya bisa
karena beberapa hal, seperti tindakan
yang tak terbukti sebagai tindak pidana,
tidak cukup bukti, ataupun penghentian
demi hukum.
Meski begitu, ia menilai, harus ada
revolusi di tubuh kepolisian, terutama bagi
oknum-oknum polisi yang belum baik.
"Ini perlu ada revolusi mental oknum
polisi. Oknum ya, karena polisi rata-rata
baik. Oknum yang tidak baik," kata Benny.

Jokowi Belum Terima Draf Perppu
Terkait Kejahatan Seksual terhadap
Anak
Jumat, 13 Mei 2016 | 10:49 WIB

"Dari kasus yang dilaporkan, 40 persen
berhenti di kepolisian dan 10 persen lanjut
ke pengadilan," kata Budi dalam acara
deklarasi Indonesia Melawan Kekerasan
Seksual di Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Sementara itu, selebihnya, dengan
berbagai pertimbangan, korban tak
melanjutkan kasus. Di beberapa daerah,
kasus-kasus pemerkosaan diselesaikan
dengan pernikahan.
Bahkan, dia melanjutkan, yang terjadi di
satu lembaga, mereka dinikahkan di
lembaga pemasyarakatan.
Ia menambahkan, keberadaan regulasi
mampu menjawab kebutuhan dan
kepentingan korban serta pelaksanaan
kewajiban negara untuk menghapuskan
kejahatan seksual.
"Kejahatan seksual tidak boleh terjadi.
Kompleksnya masalah semakin
menegaskan perlunya terobosan hukum,"
ujar dia.

Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko
Widodo saat memimpin rapat terbatas
tentang Dana Alokasi Khusus di Kantor
Presiden Rabu (11/5/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Joko Widodo belum menerima
draf peraturan pemerintah pengganti
undang-undang terkait maraknya
kejahatan seksual terhadap anak.
Staf Khusus Presiden Bidang
Komunikasi Johan Budi mengatakan,
kemungkinan draf perppu tersebut masih
dimatangkan oleh sejumlah kementerian
terkait.
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"Tadi saya cek, apakah sudah sampai ke
meja Presiden, belum sampai.
Informasinya masih digodok kementerian
di bawah Kementerian Koordinator PMK,"
ujar Johan, Jumat (13/5/2016).
Presiden Jokowi, kata Johan, meminta
perppu tersebut segera diselesaikan untuk
dikirim ke DPR RI.
Jokowi berharap para wakil rakyat
menyetujui perppu itu pada masa sidang
terdekat.
"Sebenarnya perppu ini sudah dibahas
sejak beberapa bulan lalu. Makanya,
Presiden minta sesegera mungkin
diselesaikan," ujar Johan.
Johan menjelaskan, perppu itu
menekankan tiga hal.
Pertama, mengubah mindset kasus
kejahatan seksual terhadap anak menjadi
kejahatan luar biasa.
Kedua, karena termasuk kategori
kejahatan luar biasa, sanksi pidana bagi
para pelaku akan diperberat.
Dalam perppu itu tertulis hukuman
maksimal 20 tahun bagi pelaku, disertai
opsi hukuman tambahan berupa kebiri
atau pemberian hormon kimia penangkal
syahwat, pemberian chip,dan publikasi
identitas pelaku di depan publik.
"Yang ketiga, mengatur upaya
pencegahan. Bagaimana perlindungan
atau advokasi bagi korban," ujar Johan

Presiden Minta Perppu Kejahatan
Seksual Dirampungkan Secepatnya
Jumat, 13 Mei 2016 | 20:18 WIB

Biro Pers lstanaPresiden Joko Widodo
saat menghadiri penutupan
Musrenbangnas di Istana Negara,Rabu
(11/5/206).
JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Joko Widodo meminta draf
peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu) tentang kejahatan
seksual segera dirampungkan. Dia
berharap agar perppu itu sudah ada di
mejanya sebelum akhir pekan mendatang.
"Kalau bisa dalam waktu-waktu ini.
Karena besok Presiden berangkat
ke Bali kemudian Minggu pagi berangkat
ke Korea. Diharapkan tanggal 18 Mei.
Paling lama 20 Mei sudah masuk ke
DPR," ujar Sekretaris Kabinet Pramono
Anung di Istana, Jumat (13/5/2016).
Pramono mengatakan, Perppu itu
ditunggu oleh masyarakat. Perppu
tersebut merupakan perubahan dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.
Kecepatan pemerintah dalam
merampungkan Perppu tersebut sangat
berpengaruh terhadap kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dalam
hal penyelesaian perkara kejahatan
seksual terhadap anak yang marak terjadi.
"Dan supaya ada efek jera bagi pelaku,
Presiden sangat serius dalam persoalan
ini sehingga Presiden mengharapkan agar
bisa segera disampaikan ke DPR dan
harapannya juga, DPR segera bisa
membahas dan menyetujui itu," ujar
Pramono.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly mengatakan, draf Perppu saat ini
masih berada di Kementerian Koordinator

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK). Sesegera mungkin, pihaknya akan
mengirimkan draf ke meja Presiden.
Yasonna juga yakin DPR menyetujui draf
tersebut. Mengingat perkara kejahatan
seksual terhadap anak yang semakin
marak dan membutuhkan instrumen
hukum yang baru.
"Sekarang kan belum ada reaksi negatif
dari DPR. Belum
adastatement penolakan. Saya yakin ini
akan muluslah. Melihat persoalannya dan
berkembang dalam masyarakat, juga kami
merespons ini memang harus segera,
memang sangat diperlukan. Jangan
sampai kita terlambat lagi," ujar Yasonna.

Kematian YN
Jumat, 13 Mei 2016 | 20:47 WIB

KOMPAS.com/LUTFY MAIRIZAL
PUTRAPuluhan masyarakat berkumpul di
Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat
(13/5/2016) malam untuk mengenang
kematian Yn, gadis asal Bengkulu yang
tewas diperkosa.

tidak ada lagi peristiwa seperti yang
dialami Yn.
"Mari kita ajarkan pendidikan seksual
yang komprehensif kepada anak-anak kita
agar mereka menghargai sesama
manusia," kata Ketua Umum Indonesian
Conference on Religion and Peace (ICRP)
Musdah Mulia di lokasi aksi, Jumat
(13/5/2016).
Tak hanya menyalakan lilin, aksi ini
dituangkan dalam bentuk talk show,
deklarasi puisi, orasi, musik, dan doa
bersama 137 organisasi.
Malam solidaritas ini dihadiri oleh Ketua
Umum ICRP (Indonesian Conference on
Religion and Peace) Musdah Mulia,
Psikolog Zoya Amiri, Bidan Lili dari Forum
Bidan Desa, dan mantan komisioner
Komnas Perempuan Andi Yentriani.
Talkshow akan diisi oleh Menteri
Pendidikan dan KebudayaanAnies
Baswedan, Kepala Divisi Humas Polri Boy
Rafli, Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin, Anggota DPR Komisi III Eva
Kusuma Sundari, Menteri Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Yohana Yambise, dan Wakil Ketua
Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah.

Puisi dan 1.000 lilin pada peringatan 40
hari kematian Yn
Jumat, 13 Mei 2016 | 21:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kematian
korban kekerasan seksual YN di Desa
Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang
Lebong, Provinsi Bengkulu, tepat terhitung
40 hari, Jumat (13/5/2016).
Mengenang kematiannya, masyarakat
menggelar malam solidaritas dengan
menyalakan 1000 lilin di Tugu Proklamasi
Jakarta.
Acara ini diharapkan bisa menggerakkan
masyarakat lain untuk lebih mengajarkan
pendidikan seksual kepada anak sehingga

KOMPAS.com/LUTFY MAIRIZAL
PUTRAPuluhan masyarakat berkumpul di
Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat
(13/5/2016) malam untuk mengenang

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

kematian Yn, gadis asal Bengkulu yang
tewas diperkosa.

Jumat, 13 Mei 2016 | 22:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi
solidaritas digelar di Tugu Proklamasi,
Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016), dalam
rangka memperingati 40 hari kematian Yn,
siswi 14 tahun yang diperkosa dan
dibunuh 14 pemuda di Rejang Lebong,
Bengkulu.
Acara yang digelar Jaringan Aksi
Solidaritas untuk Korban itu bertajuk
"Malam 1.000 Lilin: Solidaritas untuk
Korban Kekerasan Seksual".
Aksi itu tidak hanya digelar untuk
memperingati 40 hari kematian Yn, tetapi
juga didedikasikan untuk semua korban
kekerasan seksual di Indonesia.
Dalam aksi solidaritas tersebut, tampak
peserta aksi menyalakan lilin sebagai
simbol keprihatinan. Selain itu, aksi juga
diramaikan dengan orasi, penampilan
musik, musikalisasi puisi, dan doa
bersama.
Musikalisasi puisi yang dibawakan
seorang perempuan menceritakan
kronologi pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Yn.
"Ibu, kematianku tidak sia-sia, para
pejuang di seluruh negeri ini menjadikan
deritaku sebagai derita mereka," begitu
bunyi salah satu baitnya.
Beberapa kelompok band pun ikut
menghibur. Lirik lagu yang mereka
nyanyikan menyampaikan pesan
maraknya kejahatan seksual terhadap
anak.
"Ajari laki-laki untuk tidak memperkosa,
bukan ajari perempuan cara berpakaian,"
tutur vokalis band tersebut.

Menag: Anak Pelaku Kejahatan Seksual
Juga Korban

Nursita SariHumas Polri Boy Rafli,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin, Anggota DPR RI Eva
Sundari, Wakil Ketua Komnas Perempuan
Yunianti Chuzaifah, Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Yohana Yembise,
pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana
Silalahi dalam Talkshow aksi solidaritas
"Malam 1.000 Lilin: Solidaritas untuk
Korban Kekerasan Seksual" di Tugu
Proklamasi, Jumat (13/5/2016) malam.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Agama Lukman Hakim
Saifuddin mengatakan, tidak hanya
penerima kekerasan seksual, anak-anak
pelaku kejahatan tersebut pun merupakan
korban. Menurut Lukman, anak-anak
pelaku kejahatan itu juga adalah korban
dari sistem sosial yang salah.
"Kita lihat pelaku itu, kalau itu anak-anak
sebenarnya tanpa mengecilkan kekejian
yang dia lakukan, kita juga harus melihat
hakikatnya bahwa dia korban juga dari
sistem sosial yang belum benar," ujar
Lukman dalam talkshow aksi solidaritas
"Malam 1.000 Lilin: Solidaritas untuk
Korban Kekerasan Seksual" di Tugu
Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat
(13/5/2016).
Lukman menuturkan, kebanyakan anakanak pelaku kejahatan seksual hidup di
lingkungan yang salah. Dalam puisinya
yang didedikasikan untuk Yn, korban
pemerkosaan dan pembunuhan di
Bengkulu, Lukman menyebut anak-anak
pelaku kejahatan seksual hidup dalam
lingkaran setan.
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Lingkungan seperti itu, kata Lukman,
harus dibenahi. Salah satu hal yang harus
dilakukan adalah menanamkan
pemahaman agama pada konteks sosial.
"Bagaimana setiap kita lebih memaknai
agama itu pada sisi sosialnya.
Pemahaman agama yang salah
berkontribusi bagi mereka melakukan
perilaku yang menyimpang," kata
Lukman.
Selain membenahi sistem sosial, Lukman
juga menyebut bahwa pandangan soal
penampilan perempuan yang kerap
dijadikan alasan pemicu kejahatan
seksual harus dikoreksi.
"Preventifnya pandangan di mana ada
semacam keyakinan ketidaksukaan pada
perempuan dengan latar belakang
beragam yang tidak sebagaimana
mestinya ini harus dibenahi," tutur dia.

45 Hari Buron, Pembunuh Yn Akhirnya
Menyerahkan Diri (Diri)
Selasa, 17 Mei 2016 | 13:55 WIB

"Pelaku menyerahkan diri berkat
koordinasi pihak desa dan keluarga," kata
Kapolres Rejang Lebong, AKBP.
Dirmanto, Selasa (17/5/2016).
Pelaku selama pelariannya bersembunyi
di kawasan hutan TNKS. Selanjutnya
dalam beberapa waktu ke depan pelaku
akan dimintai keterangan.
Sejauh ini telah ada 13 pelaku yang
ditangkap polisi sementara satu pelaku
lain masih dalam kejaran petugas
kepolisian.

Saat Melarikan Diri, Dua Pelaku Kasus
YN Berpencar
Rabu, 18 Mei 2016 | 16:48 WIB

KOMPAS.com/FIRMANSYAHRumah Yn,
siswi SMP korban pembunuhan dan
pemerkosaan oleh 14 remaja di
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala
Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli
Amar mengatakan, dua pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan Yn (14)
melarikan diri secara terpisah.

ISTBENGKULU,KOMPAS.com - Seorang
buronan pembunuh Yn akhirnya
menyerahkan diri ke polisi setelah 45 hari
bersembunyi di kawasan Taman Nasional
Kerinci Sebelat (TNKS). Pelaku
menyerahkan diri setelah pihak keluarga
dan kepala desa setempat melakukan
koordinasi dengan Polres Rejang Lebong.

Salah satu dari mereka, yakni Jafar (14),
telah menyerahkan diri ke polisi.
Sementara itu, Firman (20) saat ini masih
buron.
"Berbeda (tempat kabur). Yang satu lagi
masih terus dicari oleh petugas kami," ujar
Boy di Mabes Polri, Jakarta, Rabu
(18/5/2016).
Boy mengatakan, Firman dibawa oleh
keluarganya ke kantor polisi. Ia
menghargai sikap keluarga yang mau
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kooperatif dengan imbauan Polri agar
para pelaku menyerahkan diri.
Namun, ia tidak menjamin bahwa Firman
akan mendapatkan hukuman lebih ringan
karena menyerahkan diri.
"Sebelum tertangkap, dia sudah berusaha
melarikan diri. Beda sama yang lain lebih
cepat, kooperatif. Kalau dia kan ada
dugaan tidak kooperatif," kata Boy.
Boy menyerahkan kepada hakim untuk
memberikan hukuman yang setimpal
kepada pelaku. Saat ini, Polri kembali
mengimbau pelaku lainnya yang masih
buron untuk segera menyerahkan diri.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU)
menjatuhkan vonis terhadap tujuh
pemerkosa dan pembunuh Yn (14)
dengan hukuman penjara 10 tahun.
Ketujuh pelaku itu dianggap masih di
bawah umur. Ketujuh pelaku itu ialah De
(18), Da (17), Fs (18), Su (18), Al (17), So
(16), dan Ek (16). Sementara itu, lima
pelaku lain masih dalam proses
persidangan.

Tujuh Pembunuh dan Pemerkosa Yn
Dipindah ke Lapas Anak
Kamis, 19 Mei 2016 | 19:28 WIB

Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)
Kota Bengkulu.
Ketujuh terpidana itu menajali hukuman
10 tahun penjara dan enam bulan
hukuman pembinaan sosial di LPKA yang
berada dalam lingkungan LP Kelas II A
Bentiring Kota Bengkulu. Ketujuh pelaku
yakni AL, SL, FS, EK, SU, DE dan DH
yang divonis sama atau komulatif dan
juga dijatuhi hukuman tambahan atau
subsidair berupa pembinaan sosial
selama 6 bulan.
Melalui amar keputusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup yang dipimpin
hakim Heny Faridha pada tanggal 10 Mei
lalu.
Kepala LP Bentiring Kita Bengkulu FA
Widyo Putranto mengatakan pihaknya
sudah menyiapkan sel khusus bagi
ketujuh terpidana itu selama 3 hari
pertama untuk dikarantina dalam proses
Masa Pengenalan Lingkungan atau
Mapenaling.
"Kita karantina dulu selama tiga hari,
setelah itu baru kita masukkan kedalam
blok khusus narapidana anak," kata
Widyo.
Ketujuh pelaku yang merupakan anak di
bawah umur diputus kurungan penjara 10
tahun oleh pengadilan negeri Curup,
beberapa waktu lalu.
Terdapat 14 pelaku pemerkosa dan
pembunuh Yn, enam diantaranya sudah
ditangkap polisi dan satu orang
dinyatakan masih buru.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.

Pemerkosaan, Salah Siapa?
Minggu, 22 Mei 2016 | 19:01 WIB

BENGKULU, KOMPAS.com - Tujuh
remaja pemerkosa dan pembunun Yn,
Kamis (19/5/2016) dipindah dari Lapas
Kelas II B Curup ke Lembaga
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melewati rute pulang sekolah. Korban
sudah biasa lewat jalan tersebut, tiap hari,
karena harus pergi sekolah. Andai pun
pada saat itu korban dikawal teman,
apakah mungkin melawan belasan remaja
yang sudah berencana memerkosa?,”
tanya Zoya lagi.

KompasIlustrasi kejahatan seksual.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus
pemerkosaan ibarat puncak gunung es,
alias yang tampak hanya sebagian kecil
dari keseluruhan kasus. Kaum wanita
sering dianggap sebagai pemicu, karena
memberi godaan terhadap kaum pria.
Betulkah demikian?
Psikolog seksual Zoya Amirin menyebut
kalau ini merupakan persoalan yang rumit.
Kaum wanita tak bisa dituding begitu saja
sebagai biang terjadinya kasus
pemerkosaan.
“Wanita baik-baik, memakai kerudung,
dan sudah menutup seluruh anggota
tubuh tetap ada yang diperkosa, lho.
Kalau demikian, masih menyalahkan si
wanita?” tanya Zoya.

Zoya memiliki pengalaman berbincang
dengan pelaku pemerkosaan seperti ini.
Korbannya mengenakan busana yang
sangat tertutup.
“Si pelaku beralasan kalau ia penasaran
dengan apa yang di balik busana serba
tertutup itu. Jadi, masalahnya bukan
busana yang dikenakan oleh wanita,” ujar
Zoya ketika berbincang
denganKompas.com.
Ia juga tak setuju dengan anggapan, kalau
pemerkosaan terjadi di tempat sepi dan
dilakukan oleh orang tak dikenal.

Pada lain kasus, lanjut Zoya,
pemerkosaan dilakukan oleh orang yang
dikenal oleh korban. Bahkan, ada yang
dilakukan oleh orang yang dipandang
terhormat oleh korban dan lingkungan
sekitar.
Pria juga tak bisa disalahkan begitu saja.
Ada pemicu sehingga pria melakukan
pemerkosaan.
Menurut Zoya, ketika masuk masa puber,
dorongan seksual mulai dirasa. Ditambah
lagi, keinginan untuk memiliki, terlihat
gagah, berkuasa yang ada pada kaum
pria membuat segala sesuatu harus
berjalan sesuai keinginan.
“Biasanya akibat dorongan ingin
menguasai, termasuk menguasai lawan
jenis. Seperti kasus Eno di Tangerang, si
pria tak suka keinginannya ditolak oleh
korban hingga terjadi pemerkosaan yang
berujung pada pembunuhan,” ujar Zoya.
Untuk itu, psikolog seksual ini mengimbau
kepada semua pihak untuk belajar lebih
menghargai satu sama lain.
Untuk wanita, belajar untuk lebih mawas
diri, termasuk ketika menolak keinginan
dari pria. Untuk pria, belajar untuk
menangani hasrat seksual dengan benar
merupakan kewajiban, termasuk belajar
menerima penolakan dari lawan jenis.
“Ditolak lawan jenis itu bukan aib. Justru
kita bisa belajar banyak dari sebuah
penolakan, bukan malah memerkosa,”
imbuh Zoya.

“Faktanya, beberapa kasus yang mencuat
saat ini terjadi di tempat umum. Misalnya
pada kasus Yuyun, kejadiannya saat
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Berkas Perkara 6 Pembunuh dan
Pemerkosa Yn Dilimpahkan ke Jaksa
KONTRIBUTOR BENGKULU,
FIRMANSYAH

Para tersangka akan mendapat ancaman
sesuai dengan pasal berlaku. Sebelumnya
pengadilan telah memvonis 7 pelaku lain
di bawah umur yang membunuh dan
memperkosa Yn dengan hukuman
penjara 10 tahun dan kerja sosial 6 bulan.

Kompas.com - 25/05/2016, 20:21 WIB

Kecam Pencabutan Perda Larangan
Miras, Parmusi Ancam Tarik Dukungan
ke Jokowi
Senin, 30 Mei 2016 | 10:31 WIB

Lokasi kasus pemerkosaan dan
pembunuhan siswi SMP di Rejang
Lebong, Bengkulu.(KOMPAS.com/
FIRMANSYAH) BENGKULU,
KOMPAS.com - Sebanyak enam berkas
perkara pelaku pembunuh dan pemerkosa
Yn dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri
Curup, Rabu (25/5/2016).
Keenam tersangka terdiri atas lima pelaku
usia dewasa dan seorang di bawah umur.
Adapun kelima pelaku dewasa yakni Tomi
Wijaya (19), Suket (19), Bobi (20), Faisal
(19), dan Zainal (23). Selanjutnya berkas
Ja (13) diserahkan untuk diteliti.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Curup,
Eko Hening Wardoyo mengungkap
keenam tersangka diancam dengan pasal
berlapis.
"Pasal yang dijeratkan penyidik yaitu
pasal 80 ayat 3junto 76 c uu 35 tahun
2014 tantang perlindungan anak, dan juga
pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 d uu 5
tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun
penjara," jelas Eko, Rabu (25/5/2016).
Eko menambahkan, pihaknya akan
memberikan penjelasan apakah BP sudah
memenuhi syarat formil maupun materil
dalam waktu 7 hari ke depan.

KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI
BEMPAHKetua Umum Persaudaraan
Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah
Hisyam, saat menghadiri Workshop
Dakwah dan Pelatihan Da'i Nasional, di
Puncak, Bogor, Jawa Barat, Minggu
(29/5/2016).
Bogor, KOMPAS.com - Rencana
pemerintah yang akan mencabut
Peraturan Daerah (Perda) soal
pelarangan terhadap minuman beralkohol
mendapat penolakan dari Persaudaraan
Muslimin Indonesia (Parmusi). Parmusi
mendesak pemerintah pusat untuk
membatalkan rencana pencabutan
peraturan daerah tentang larangan
minuman beralkohol yang masuk dalam
3.266 perda yang dianggap menghambat
investasi dan pembangunan.
“Parmusi telah menginstruksikan seluruh
pimpinan pusat, wilayah, dan daerah,
termasuk para kader yang menjabat
sebagai anggota legislatif dan eksekutif
untuk menolak rencana pencabutan perda
larangan miras di daerah masing-masing,”

Agenda Media Kompas.com..., Della Widiawan, FIKOM UMN, 2017

ucap Ketua Umum Parmusi Usamah
Hisyam, di Bogor, Minggu (29/5/2016).

Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan
Minuman Beralkohol Golongan A.

Bahkan Parmusi mengancam, jika
pemerintah tidak segera membatalkan
rencana tersebut, maka seluruh kader
Parmusi di Indonesia akan mengambil
sikap tegas dengan mencabut dukungan
kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla.

Pemerintah ingin minuman beralkohol
tidak dilarang sepenuhnya, melainkan
hanya perlu diatur peredaran
penjualannya. Perda-Perda itu akan
berorientasi pada prinsip itu.

“Sebagai Ketua Umum Parmusi, saya
menginstruksikan agar dalam Mukernas
akhir September 2016 nanti, Parmusi
harus mengambil keputusan tegas,
menggalang ormas Islam di seluruh
Indonesia untuk mencabut dukungan
terhadap PemerintahanJokowi-JK,” kata
Usamah.

Orangtua Yn Kini Belajar Menanam
Sayur di Bukit Kaba

Ia menyatakan, salah satu kerusakan
bangsa karena adanya minuman
beralkohol. Kasus pemerkosaan terhadap
Yuyun di Provinsi Bengkulu, kata
Usamah, juga diawali oleh pemuda yang
mabuk-mabukan.
Undang-undang tentang perlindungan
anak yang dibuat pemerintah, lanjutnya,
tidak akan optimal ditegakan jika tidak ada
upaya untuk membentengi umat melalui
peraturan yang melarang peredaran
minuman beralkohol.
“Di Papua saja, pemerintah daerahnya
memberlakukan perda minuman
beralkohol, karena ingin rakyatnya
produktif. Kenapa pemerintah pusat malah
mencabut perda ini. Rencana pencabutan
ini benar-benar harus dikaji,” paparnya.

Selasa, 7 Juni 2016 | 22:21 WIB

kompas.com/FirmansyahRumah
sementara kedua orang tua Yn di Sekolah
Polisi Negara, Bukit Kaba, Kabupaten
Rejang Lebong, Bengkulu
BENGKULU, KOMPAS.com - Pascakematian Yn (14), seorang siswi SMP di
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu akibat diperkosa oleh 14 remaja
mabuk, perlahan luka hati kedua orangtua
korban mulai terobati.
Dukungan dari banyak pihak seperti
aktivis perempuan, kepolisian, pemerintah
pusat dan daerah serta masyarakat luas
membuat kedua orangtua Yn mulai tegar
menerima kenyataan pahit tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Dalam
Negeri akan mencabut 3.266 peraturan
daerah yang dianggap menghambat
investasi dan pembangunan. Di antara
peraturan itu, ada Perda berisi pelarangan
terhadap minuman beralkohol.

Saat ditemui Kompas.com di Sekolah
Polisi Negara (SPN), Bukit Kaba, orangtua
dan saudara Yn tampak mulai bisa
tertawa dan tersenyum, meski sesekali
raut duka masih tersisa.

Peraturan yang dimaksud, yakni
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

"Iya, sekarang kami tinggal di SPN, kami
dipinjami rumah dinas oleh Pak Polisi,
rumah kami di kampung mau dijual. Kami
disarankan pindah dari kampung, dan
kami setuju untuk meninggalkan
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kampung," kata Ya, ibunda Yn, Selasa
(7/6/2016).

Kedua orangtua Yn menyatakan betah
tinggal di tempat baru itu meski
sementara.

Di SPN Bukit Kaba, selain dipinjamkan
satu rumah dinas polisi, kedua orangtua
Yn dipinjamkan satu hektar lahan subur
untuk bertani sayuran. Kedua orangtua Yn
didampingi juga oleh Kelompok
Perempuan Harapan (KPH) Kabupaten
Rejang Lebong mulai belajar bertani
sayur.

"Kami betah tinggal di tempat baru, sambil
belajar bertani sayur. Nanti uang
sumbangan dari masyarakat akan kami
belikan tanah dan rumah untuk tempat
tinggal baru. Rumah di kampung tidak lagi
kami tempati," ujar Ya.

"Selama ini kami petani kopi, kebun kopi
saat ini diurus oleh ibu angkat, dan kami
pindah ke kaki Gunung Kaba, belajar
bertani sayur, saat ini kami menanam
daun bawang, harganya mahal sekarang,"
ungkap Ya dengan mata berbinar.
Mardiana, pegiat dari PKH pendamping
kedua orangtua Yn, menjelaskan, selama
ini ia dan rekan-rekan dari PKH
mendampingi kedua orangtua Yn untuk
bertani.
"Mereka sudah kami anggap saudara dan
anak kami, mereka belajar bertani sayur di
kaki Gunung Kaba, kemudian rumah dan
tanah juga mereka sudah rencana mau
beli. Uangnya dari bantuan banyak pihak,"
kata Mardiana.

Ia juga mengucapkan banyak terima kasih
atas perhatian dan kepedulian masyarakat
Indonesia terhadap Yn dan keluarganya.
Kakak Yn, yakni YY dalam waktu dekat
akan diberangkatkan ke pesantren di
Malang, Jawa Timur.
"Kami banyak mengucapkan terima kasih
kepada masyarakat Indonesia. Kami
percaya Yn bahagia di surga sana," ucap
Ya.

Kini Kampung Yn Mulai Terang
Benderang
Rabu, 8 Juni 2016 | 03:07 WIB

Bantuan mengalir
Mardiana juga mengisahkan ada banyak
pihak yang membantu secara materi dan
moral kepada kedua orangtua Yn. Belum
lama ini ada bantuan sekitar Rp 39 juta
dari siswa SD hingga SLTA Kota
Bengkulu. Rencananya, uang itu akan
dimanfaatkan untuk membeli rumah
dan tanah.
Pemindahan rumah keluarga Yn, menurut
Mardiana, patut dilakukan untuk
menghindari hal-hal yang tak diinginkan,
mengingat keluarga Yn tinggal bersama
dengan 14 keluarga tersangka pemerkosa
dan pembunuh Yn.
"Dipindahkan perlu untuk menghilangkan
traumatik dan menghindari hal yang tidak
diinginkan," jelasnya.

s
kompas.com/FirmansyahKondisi jalan
menuju Sekolah Polisi Negara, Bukit
Kaba, Rejang Lebong, Bengkulu tempat
kedua orang tua Yn dan kakaknya tinggal
sementara dan belajar bertani sayur
BENGKULU, KOMPAS.com - Setelah
kejadian pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Yn serta permintaan rekanrekannya kepada menteri, kini kampung
halaman Yn di Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu, mulai menunjukkan
perubahan.
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Saat ini jalan-jalan di wilayah tersebut
tersebut telah dialiri listrik dan lampu
penerangan. Jalan desa juga diperbaiki
dan dilebarkan.
"Saat ini kampung yang jalannya dulu
gelap sekarang dipasangi listrik sepanjang
jalan. Jalan desa juga tampak mulai
dilebarkan. Saya tidak tahu, apakah itu
dilakukan oleh Pemda Kabupaten Rejang
Lebong atau Pemprov Bengkulu.
Perubahan drastis terjadi," kata nenek
angkat Yn, Selasa (7/6/2016).
Selain itu, warga juga sudah dapat
menikmati air bersih di lingkungannya.
Bahkan, desa tetangga kampung Yn turut
mendapatkan fasilitas tersebut

Untuk menjaga keamanan, patroli polisi
terus dilakukan secara teratur di kampung
Yn dan sekitarnya.
"Perubahan terjadi, kampung Yn saat ini
tidak gelap gulita lagi," kata sang nenek.
Permintaan tentang adanya perbaikan
infrastruktur dan prasarana desa itu
disampaikan oleh sejumlah teman dan
kerabat Yn saat kunjungan sejumlah
menteri ke rumah korban.
Yn merupakan korban pemerkosaan dan
pembunuhan oleh belasan pria saat ia
dalam perjalanan pulang ke rumah.
Jenazah korban ditemukan di jurang dekat
jalan yang biasa ia lalui dari sekolah ke
rumahnya.

Pengusaha Batubara Bangunkan
Rumah untuk Orangtua Yn
Sabtu, 11 Juni 2016 | 20:38 WIB

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKondisi
rumah korban pemerkosaan dan
pembunuhan di Rejang Lebong,
Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Asosiasi
Pengusaha Batubara Bengkulu (APBB)
memberikan bantuan berupa rumah untuk
kedua orangtua Yn, siswi SMP di
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
yang meningal karena diperkosa dan
dibunuh 14 remaja.
Pembangunan rumah tipe 42 meter
persegi tersebut akan dikerjakan selama
tiga bulan di tempat tinggal kedua
orangtua Yn di kaki Bukit Kaba,
Kabupaten Rejang Lebong.
Bantuan diserahkan secara simbolis oleh
Ketua APBB Bebi Hussy, didampingi
Kapolda Bengkulu Brigjen Polisi M
Ghufron, Jumat (10/6/2016).
"Ini dana pembangunan rumah didapat
dari bantuan APBB, rumahnya bertype 42,
mudah-mudahan dalam tiga bulan selesai
dan bisa ditempati," kata Ghufron, Sabtu
(11/6/2016).
Orangtua Yn mengaku bersyukur dan
berterima kasih atas bantuan tersebut.
Rumah tersebut akan dibangun di atas
sebidang tanah baru yang dibeli orangtua
Yn. Tanah itu dibeli dari uang sumbangan
dari berbagai pihak.
Selama ini keluarga Yn tinggal di rumah
berdinding kayu dan beratap seng. Untuk
menuju rumah itu, Yn harus melalui jalan
tanpa penerangan. Di jalan itulah ia
diperkosa dan dibunuh oleh belasan pria.
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Jenazahnya dibuang di jurang di tepi
jalan.

Sebab, 7 orang saksi yang sudah divonis
lebih dulu untuk kasus yang sama saat ini
sudah menjalankan hukuman di LP Kelas
II A Bentiring, Kota Bengkulu.

Pemerkosa Yn segera Disidangkan

"Untuk efesiensi waktu dan tempat, kami
minta jadwal persidangan disamakan
harinya oleh pihak pengadilan," harap
Aan.

Senin, 20 Juni 2016 | 16:26 WIB

Lima Pemerkosa dan Pembunuh Yn
Diancam Pasal Pembunuhan
Berencana
Jumat, 24 Juni 2016 | 23:24 WIB
BENGKULU, KOMPAS.com - Enam
tersangka pemerkosa dan pembunuh Yn
(14), siswi SMP di Kabupaten Rejang
Lebong, Bengkulu, segera disidangkan.
Kepala seksi tindak pidana umum
Kejaksaan Negeri Curup, Aan Tomo
mengatakan, kejaksaan sudah
menyatakan P21 terhadap keenam berkas
perkara yang diajukan oleh tim penyidik
kepolisian.
"Sudah P21 untuk enam tersangka. Kami
masih menunggu pelimpahan tahap dua,
yaitu para tersangka dan barang bukti,"
ungkap Aan saat dihubungi, Senin
(20/6/2016).
Terdapat enam tersangka, satu di
antaranya anak di bawah umur, yaitu FA
(13). Sedangkan lima tersangka kategori
dewasa, mereka adalah Suket (19), Bobi
(20), Faisal Edo (19), Zainal (23) dan
Tomi Wijaya (19).
Mereka berlima saat ini ditahan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Curup Rejang Lebong.
Sedangkan FA tidak dilakukan penahanan
berdasarkan Undang-undang Nomor 35
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pihaknya berharap jadwal sidang
terdakwa kategori anak dan dewasa bisa
disamakan harinya untuk efisiensi waktu.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Lima
pelaku pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Yn (14), siswi SMP di Kabupaten
Rejang Lebong, Bengkulu, diancam
dengan Pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana.
Pasal ini ditambahkan dalam berkas
perkara bersama pasal lain, yakni Pasal
80 ayat 3 dan Pasal 81 ayat
1 juncto Pasal 76D Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
Saat ini, berkas dari lima tersangka, yakni
Tomi Wijaya (19), Suket (19), Bobi (20),
Faisal (19), dan Zainal (23), telah
dinyatakan lengkap.
Pada prosesnya, berkas perkara sempat
dikembalikan oleh kejaksaan ke kepolisian
karena harus dilengkapi dengan
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pendalaman Pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana.

dipimpin Kapolda Bengkulu Brigjen Pol M
Ghufron.

Kepala Kejaksaan Negeri Curup Eko
Hening Wardoyo menyatakan, saat ini
berkas perkara sudah lengkap dengan
Pasal 340 KUHP.

Adapun 11 polisi yang mendapat
penghargaan itu di antaranya Kapolsek
Padang Ulak Tanding Iptu Eka Chandra,
pejabat Kanit Reskrim Bripka Triyogo dan
9 orang anggota bintara Polsek Padang
Ulak Tanding.

"Berkas tersebut sempat dikembalikan ke
kepolisian untuk menggali unsur Pasal
340 KUHP pembunuhan berencana dalam
kasus tersebut," kata Eko, Jumat
(24/6/2016).
Kejaksaan masih mempertimbangkan
kemungkinan menjerat tersangka
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
"Kita masih mempertimbangkan, apakah
perppu tersebut dapat berlaku surut, atau
tidak," kata Eko.

Penghargaan
Jumat, 1 Juli 2016 | 16:34 WIB

Kabid Humas Polda Bengkulu, AKB
Sudarno mengatakan, polisi yang meraih
penghargaan tersebut merupakan
anggota berprestasi. Ada penilaian
khusus sebelum mereka bisa
mendapatkan penghargaan.
Khusus Kapolsek Iptu Eka Candra, selain
penghargaan, pria yang mengawali karir
dari bintara polisi itu juga mendapatkan
promosi jabatan menjadi Kasat Reskrim di
Polres Kota Bengkulu.
"Ini sebagai bentuk penghargaan kepada
anggota polisi yang telah berhasil
mengungkap kasus Yuyun," kata
Sudarno, Bengkulu, Jumat (1/7/2016).
Untuk 10 polisi lainnya, lanjut Sudarno,
tetap bertugas di wilayah tersebut.
Namun, untuk jenjang promosi masih
akandipertimbangkan.

Hilangkan Trauma, Saudara Kembar Yn
Mulai Masuk Pesantren di Malang
Kamis, 21 Juli 2016 | 22:28 WIB

KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
BENGKULU, KOMPAS.com - Sebelas
anggota Polsek Padang Ulak Tanding,
Kabubapten Rejang Lebong, Bengkulu,
yang mengungkap kasus pemerkosaan
dan pembunuhan terhadap Yn (14),
mendapat penghargaan Polda Bengkulu.
Penghargaan itu diberikan secara
langsung seusai upacara HUT Ke-70
Bhayangkara di Mapolda Bengkulu yang

MALANG, KOMPAS.com - Saudara
kembar Yn (14), korban pemerkosaan
oleh 14 remaja hingga tewas di Bengkulu,
sudah sampai di Kota Malang, Jawa
Timur, Kamis (21/7/2016).
Pria dengan nama Yayan itu rencananya
menempuh pendidikan di Pondok
Pesantren Bahrul Maghfiroh. Yayan
datang ke Kota Malang dengan diantar
oleh kedua orangtuanya, yaitu Yana dan
Yakin.
Selain itu, Kabid Sosial pada Dinas Sosial
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
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Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu,
Kandar Sukandar juga tampak
mendampingi Yayan.

Kamis, Lima Pembunuh dan
Pemerkosa Yn Jalani Sidang Perdana
Senin, 1 Agustus 2016 | 12:04 WIB

"Pasti dia betah. Apalagi kalau dibanding
dengan suasana di desanya," kata
Iskandar saat ditemui di Kantor Dinas
Sosial Kota Malang.
Yayan sengaja meninggalkan kampung
halamannya di Desa Kasie Kasubun,
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong, untuk
menghilangkan trauma atas peristiwa
pemerkosaan yang menimpa saudara
kembarnya. Atas saran dari Menteri
Sosial Khofifah Indar Parawansa, Yayan
lantas dibawa ke Kota Malang sambil
menimba ilmu.
"Saya senang dia mau sekolah di sini.
Saya ucapkan terima kasih kepada
semua," kata Yana, ibunda Yayan.
Ia berharap Yayan bisa kerasan berada di
Malang. Ia bahkan berjanji akan
mengunjungi Yayan jika hasil panen sayur
yang ditanamnya bagus dan cukup untuk
bayar ongkos transportasi. Sebab
perjalanan dari Bengkulu hingga ke Kota
Malang membutuhkan biaya yang cukup
besar.
"Nanti kami akan tengok. Tapi tidak bisa
sering karena jaraknya jauh," katanya.
Selain Yayan, ikut juga dua anak yang
merupakan temannya, yaitu Restu Waluyo
(14) dan Husna Rizqian (13). Keduanya
akan menemani Yayan mondok di Pondok
Pesantren Bahrul Maghfiroh.
Rencananya, Yayan akan berada di Kota
Malang sampai selesai menempuh
pendidikan tinggi.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com - Lima
pelaku pembunuhan dan pemerkosaan
siswi SMP di Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, akan menjalani sidang
perdana, Kamis (5/8/2016).
Kelima tersangka itu yakni Suket (19),
Bobi (20), Faisal Edo (19), Zainal (23) dan
Tomi Wijaya (19). Sedangkan, terdakwa
anak berinisial JA (16) akan dijerat
dengan pasal yang berbeda maksimal
penjara 10 tahun.
"Dakwaan siap dibacakan dalam sidang
perdana, Kamis 5 Agustus 2016," kata
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari
Curup, Aan Tomo, yang juga menjadi
jaksa penuntut.
Kelimanya dijerat dengan pasal 340
KUHP,pembunuhan berencana dengan
hukuman maksimal hukuman mati.
Sebelumnya, dalam sidang yang digelar
beberapa bulan lalu, pengadilan
menghukum 10 tahun penjara terhadap
beberapa pelaku pemerkosa dan
pembunuh Yn, semua pelaku merupakan
anak di bawah umur.
Peristiwa pembunuhan dan pemerkosa Yn
terjadi beberapa bulan lalu. Remaja usia
sekolah SMP itu ditemukan meninggal
dengan kondisi mengenaskan di dasar
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jurang. Dia menjadi korban pemerkosaan
dan pembunuhan belasan remaja.

Pemerkosa dan Pembunuh Yuyun
Terancam Hukuman Mati
Kamis, 4 Agustus 2016 | 18:58 WIB
Hari ini (4/8) Pengadilan Negeri Curup,
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
menggelar sidang perdana kasus
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yuyun. 5 terdakwa akan dijerat hukuman
maksimal, hukuman mati.
Link :
http://tv.kompas.com/read/2016/08/04/5070
814868001/pemerkosa.dan.pembunuh.yuyun
.terancam.hukuman.mati

Otak Pemerkosaan dan Pembunuhan
Yn Dituntut Hukuman Mati
Kamis, 8 September 2016 | 17:12 WIB

Bengkulu, Kamis (8/9/2016), dalam sidang
tertutup.
Sementara empat pelaku dewasa lainnya,
Tomi Wijaya, Bobi, Suket, dan Faizal Eldo
Syasiah, dituntut hukuman 20 tahun.
"Kelimanya mendapatkan tuntutan
berbeda, khusus Zainal dituntut hukuman
mati, sedangkan empat pelaku lain
dituntut hukuman 20 tahun penjara," kata
kuasa hukum para terdakwa Christian
Lesmana.
Zainal dan kawan-kawan dijerat Pasal 340
KUHP dan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81
ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
Kelima terdakwa merupakan pelaku
dewasa pembunuhan dan pemerkosaan
bocah SMP pada Sabtu (2/4/2016). Tujuh
pelaku yang masih di bawah umur telah
terlebih dahulu divonis dengan hukuman
10 tahun penjara.

Terdakwa Pemerkosa Yuyun Dituntut
Hukuman Mati
Kompas TV - 09/09/2016, 08:35 WIB

JITETIlustrasi Pembunuhan
BENGKULU, KOMPAS.com - Jaksa
penuntut umum menuntut Zainal, otak
pembunuh dan pemerkosa Yn (14) siswi
SMP di Bengkulu, dengan tuntutan
hukuman mati.
Zainal juga dianggap sebagai eksekutor
pada kejahatan yang menyebabkan
kematian tersebut.
Tuntutan itu disampaikan dalam
persidangan di Pengadilan Negeri Curup,
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Kamis
(8/9) kemarin menggelar sidang kasus
pemerkosaan terhadap Yuyun, gadis
berusia 14 tahun yang diperkosa pada
April lalu. Dalam dakwaan jaksa penuntut
umum, satu dari lima terdakwa dituntut
hukuman mati, sementara empat
terdakwa lainnya dituntut hukuman 20
tahun penjara. Kelima terdakwa itu
dikenakan pasal berlapis, salah satunya
mengenai pembunuhan berencana
dengan hukuman selama 20 tahun
penjara atau seumur hidup.

Empat Pemerkosa dan Pembunuh Yn
Minta Dihukum Mati, Majelis Hakim
Terkejut
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Jumat, 16 September 2016 | 09:33 WIB

lantaran Zainal, rekannya, dituntut
hukuman mati.
Sementara itu, jaksa penuntut umum
(JPU), Arlya Noviana, mengaku akan
tetap pada komitmen tuntutan semula
dengan menghukum mati Zainal dan
memberikan hukuman 20 tahun untuk
rekannya yang lain.

KOMPAS.com/ FIRMANSYAHLokasi
kasus pemerkosaan dan pembunuhan
siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu.
BENGKULU, KOMPAS.com — Lima
pelaku pemerkosaan dan pembunuhan
terhadap Yn (14), siswi SMP di Kabupaten
Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
secara mengejutkan meminta majelis
hakim memberikan hukuman mati kepada
mereka.

Zainal dituntut hukuman mati karena
dianggap sebagai otak di balik
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap
Yn.

KPAI Apresiasi Vonis Mati Pemerkosa
dan Pembunuh Yn
Kamis, 29 September 2016 | 21:13 WIB

Permintaan itu disampaikan dalam sidang
yang mengagendakan pleidoi
(pembelaan) pada Kamis (15/9/2016) di
Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten
Rejang Lebong.
Permintaan para tersangka itu membuat
majelis hakim terkejut karena pada sidang
sebelumnya dari kelima pelaku, hanya
Zainal (23) yang dituntut hukuman mati.
Sementara itu, empat pelaku lain yang
berusia dewasa, yakni Tomi Wijaya alias
Tobi (19), Suket (19), Mas Bobby (20),
dan Faisal alias Pis (19), dituntut 20 tahun
penjara.
"Tidak hanya majelis hakim, penasihat
hukum para terdakwa juga terkejut
dengan permintaan itu karena dalam
pleidoinya tertulis mereka meminta
keringanan, tetapi di depan majelis hakim
mereka minta dihukum mati," kata
pengacara terdakwa, Kristian Lesmana.
Kristian mengaku pihaknya belum tahu
motif para terdakwa ini meminta hukuman
lebih berat. Bisa jadi, lanjutnya, hal ini
disebabkan rasa kebersamaan mereka

Ambaranie Nadia K.MKetua Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Asrorun Niam
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri
Curup, Bengkulu, yang memvonis mati
terdakwa pelaku pemerkosaan dan
pembunuhan terhadap Yn (14).
"Kepada hasil hukuman mati untuk pelaku
kejahatan seksual terhadap anak Yn (14)
di Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu,
pada hari ini, kami memberikan apresiasi,"
kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh
dikutip dari Antara, Kamis (29/9/2016).
Menurut Niam, vonis PN Curup
memberikan kepastian hukum
perlindungan terhadap anak serta
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menjamin rasa keadilan masyarakat,
terutama keluarga korban.

Pemerkosa dan Pembunuh Yn Divonis
Hukuman Mati

Vonis mati ini juga diharapkan
menimbulkan efek jera agar tidak ada
yang berani melakukan kejahatan serupa.

Kamis, 29 September 2016 | 15:17 WIB

Selain itu, putusan ini berkontribusi
mengurangi tindak kejahatan seksual
terhadap anak serta terwujudnya tertib
sosial dan tertib hukum untuk pemastian
perlindungan anak.
Niam menjelaskan, putusan ini sebagai
manifestasi dari komitmen negara untuk
perang melawan kejahatan seksual
terhadap anak sesuai perintah
Presiden Joko Widodo.
Hal ini juga bisa dimaknai sebagai wujud
penegasan bahwa kejahatan seksual
terhadap anak adalah kejahatan luar
biasa sehingga butuh penanganan yang
tidak biasa, termasuk penanganan
hukumnya.
Ia berpendapat, DPR juga harus memiliki
komitmen yang sama dengan segera
mengesahkan Perppu 1 Tahun 2016
tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
Diberitakan, majelis hakim Pengadilan
Negeri Curup, Bengkulu, menjatuhkan
vonis mati terhadap Zainal (23),
pemerkosa dan pembunuh Yn (14).
Sementara itu, empat pelaku dewasa
lainnya divonis hukuman 20 tahun
penjara.

SHUTTERSTOCKIlustrasi
BENGKULU, KOMPAS.com - Majelis
hakim pengadilan negeri Curup,
Bengkulu, menjatuhkan vonis mati
terhadap Zainal (23) pelaku pemerkosa
dan pembunuh Yn (14). Sementara empat
pelaku dewasa lainnya divonis hukuman
20 tahun penjara.
Yn merupakan siswi SMP yang meninggal
akibat diperkosa dan dibunuh oleh 14 pria.
"Memberikan hukuman mati pada Zainal,
dan penjara 20 tahun untuk empat pelaku
dewasa lainnya," kata Ketua Majelis
Hakim Henny Farida dalam sidang,
(29/9/2016).
Sementara anggota majelis hakim,
Fakhrudin menyebutkan, hukuman mati
atau maksimal layak dijatuhkan pada
Zainal.
"Menjatuhkan hukuman mati pada
terdakwa Zainal, karena berdasarkan
fakta dan bukti persidangan sebagai aktor
atau tokoh sentral dalam kejadian itu,"
kata dia.
Dalam fakta persidangan ditemukan Yn
telah diperkosa sebanyak 28 kali oleh 14
pelaku. Sebelum diperkosa Yn dipukul
dengan sebatang kayu karet pada bagian
kepala hingga pingsan. Dalam keadaan
pingsan Yn diperkosa.
Usai diperkosa sebanyak 28 kali, Zainal
kembali memukul kepala Yn sebanyak
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tiga kali. Jasad Yn dibuang ke dasar
jurang. Semua tindakan pemukulan
dilakukan oleh Zainal. Sementara
pemerkosaan dilakukan atas instruksi
Zainal.

Pelaku Utama Pemerkosa Yuyun
Dihukum Mati
Kamis, 29 September 2016 | 19:11 WIB
Sidang putusan kasus pemerkosaan dan
pembunuhan Yuyun, siswi SMP Rejang
Lebong, digelar hari ini di Pengadilan
Negeri Curup, Bengkulu. Empat pelaku
pemerkosaan dan pembunuhan yuyun di
Bengkulu divonis 20 tahun penjara.
Sementara, satu dari lima tersangka
divonis rehabilitas selama satu tahun oleh
majelis hakim karena pelaku masih
berusia 13 tahun. Pelaku terbukti telah
melakukan pemerkosaan dan
pembunuhan bersama lima rekannya
yang lain. Vonis hakim ini sesuai dengan
tuntutan dari jaksa penuntut umum pada
persidangan sebelumnya.

Kisah Tragis Yn dan Vonis Mati untuk
Pemerkosanya
Jumat, 30 September 2016 | 08:53 WIB

hukuman mati. Sementara empat pelaku
dewasa lain rekan Zainal divonis 20 tahun
penjara.
Zainal, menurut hakim, adalah aktor
intelektual di balik pemerkosaan dan
pembunuhan yang dilakukan oleh 14
remaja terhadap Yn, siswi SMP di
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, April 2016.
"Menjatuhkan vonis mati terhadap
terdakwa Zainal, dan penjara 20 tahun
terhadap empat pelaku dewasa lain, serta
denda Rp 2 miliar," kata Heny Farida
sambil mengetuk palu.
Kisah tragis Yn bermula pada April 2016
ketika remaja yang suka membantu
orangtua ini pulang dari sekolah sekitar
pukul 12.30 WIB. Ia pulang sendiri
berjalan kaki menuju rumahnya yang
memang berada di ujung kampung sekitar
dua kilometer.
Saat melintasi jalan yang sepi, ia
dihadang 14 pemuda dan remaja yang
sedang mabuk akibat pengaruh minuman
tuak. Yn kemudian dipreteli pakaiannya
untuk diperkosa oleh para pelaku. Korban
pun melawan.
Namun satu pukulan kayu mendarat di
kepala kiri belakang Yn yang
mengakibatkan korban pingsan. Korban
pun diperkosa oleh 14 pria itu secara
bergilir.
Dalam persidangan terungkap, saat
pingsan, Yn diperkosa sebanyak 28 kali.

Kontributor Bengkulu,
FirmansyahSuasana persidangan pelaku
pembunuhan Yn
BENGKULU, KOMPAS.com - Wajah
Zainal (23) tertunduk saat ketua Majelis
Hakim, Heny Farida mengganjarnya

"Usai diperkosa, kepala Yn kembali
dipukul sebanyak tiga kali oleh Zainal lalu
dibuang ke dasar jurang dan jasadnya
ditutup dengan daun pakis," kata hakim
anggota Fakhrudin.
Beberapa hari kemudian, pihak keluarga,
warga dan polisi mencari keberadaan Yn
hingga ditemukan dalam keadaan
membusuk di tepi jurang.
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Yn kemudian dinyatakan meninggal
karena diperkosa dan dibunuh. Polisi pun
melakukan penyelidikan untuk mencari
para pelaku.
Kerja keras polisi membuahkan hasil.
Pelaku ditangkap satu per satu.
Dalam penyelidikan diketahui bahwa
beberapa pelaku ikut mencari Yn untuk
mengelabui petugas.

Yn. Gadis belia ini menjalani hidupnya
secara mandiri.
Vonis telah diputuskan hakim dengan
banyak aspek pertimbangan. Para
terdakwa diberikan waktu oleh majelis
selama sepekan untuk mengajukan
langkah banding. Putusan sidang diangap
oleh masyarakat Bengkulu sebagai
tindakan yang adil.

Para pelaku pembunuh dan pemerkosa
Yn sebagian besar pernah melakukan
tindak asusila.

"Hukuman mati untuk Zainal layak, hakim
dianggap sangat adil menjatuhkan vonis,"
ungkap salah seorang warga Bengkulu,
Elli Suparti

Kini 14 pelaku sudah mendapatkan
hukuman sesuai dengan perbuatanya.

Yn merupakan siswi SMP yang meninggal
akibat diperkosa dan dibunuh oleh 14 pria.

Pendampingan orangtua
Kasus tragis ini mencuri perhatian
nasional bahkan dunia. Terlebih para
pelaku sebagian besar adalah remaja.
Dalam hasil penelitian majelis hakim
terungkap bahwa salah satu penyebab
kebrutalan pelaku adalah kurangnya
pendampingan orangtua dan lemahnya
pendidikan.

Terpidana Mati Pemerkosa dan
Pembunuh YnAjukan Banding
Senin, 3 Oktober 2016 | 13:52 WIB

Sebagian besar pelaku adalah anak yang
jarang mendapatkan kasih sayang
orangtua dan tidak tamat pendidikan
minimal SMP.
Ja (13), salah satu pelaku paling muda,
menurut majelis hakim, sepanjang
hidupnya tak pernah mendapatkan kasih
sayang dari orangtua.
"Orangtua laki-laki Ja dipenjara karena
memperkosa anak kandung, atau kakak
perempuan Ja. Ibunya menikah lagi tak
mau mengurus Ja. Ja akhirnya bekerja
serabutan menjadi buruh untuk
mempertahankan hidupnya. Ja akhirnya
diputuskan menjalani rehabilitasi sosial
selama satu tahun," kata majelis hakim.
Sementara itu, korban Yn, sepanjang
hidupnya jarang bertemu kedua
orangtuanya. Orangtua Yn bekerja dan
sering bermalam di kebun yang jaraknya
sekitar 30 kilometer dari tempat tinggal

Kontributor Bengkulu, FirmansyahJa
pelaku pemerkosa dan pembunuh Yn
yang berusia paling muda jalani
persidangan di Pengadilan Negeri Curup,
Rejang Lebong, Bengkulu
BENGKULU, KOMPAS.com - Zainal
alias Boss (23), terpidana mati, pelaku
utama pemerkosaan dan pembunuhan Yn
(14), siswi SMP di Bengkulu, berencana
melakukan upaya banding ke Pengadilan
Tinggi Bengkulu.
Upaya banding ini ditempuh setelah
majelis hakim Pengadilan Negeri Curup
menjatuhkan vonis mati terhadap Zainal
karena terbukti melanggar Pasal 340
KUHP tentang pembunuhan berencana.
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Pengacara Zainal, Bahrul Fuadi menilai,
penerapan Pasal 340 itu tidak tepat.
Sebab, kematian korban Yn hanya
sebagai akibat dari pemerkosaan yang
dilakukan oleh para terpidana. Posisi
Zainal saat itu hanyalah satu di antara 14
orang yang melakukan perbuatan pidana.
"Zainal tidak melakukan sendiri, kenapa
ada perbedaan dengan terpidana lain
yang juga masuk kategori dewasa," kata
Bahrul, Senin (3/10/2016).
Menurutnya, upaya banding yang
dilakukan Zainal sampai saat ini masih
sebatas penyampaian secara lisan dari
keluarga korban kepada dirinya.
"Mengenai kapan waktu mengajukan
banding, kita akan koordinasi dulu dengan
pihak keluarga Zainal. Yang pasti kami
masih memiliki waktu selama 14 hari,"
tambah Bahrul Fuadi.
Zainal divonis mati oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten
Rejang Lebong, Bengkulu. Majelis hakim
menilai, Zainal merupakan pelaku utama,
aktor intelektual penyebab pemerkosaan
dan pembunuhan terhadap Yn.
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Kursus les berbahasa Inggris di KING’S

 Pengalaman Berorganisasi
 Bendahara Youth di GSJA City Blessing Periode 2014-2015


Bendahara Sekolah Minggu di GSJA City Blessing Periode 2016 - sekarang



Panitia bakti sosial bagian pembelian U-CARE divisi Purchasing di Kampus
Universitas Multimedia Nusantara



Koordinator Dana “COMMPRESS” Periode 2016
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Magang sebagai Creative Crew di VIP Production House (Kompas Gramedia
Group) selama 3 Bulan.



Menjadi staff bagian pembelian selama 2 bulan (magang) di Perusahaan
Superex Raya.

 Kemampuan
 Komputer Ms. Office : Word, Power Point, dan Excel
 Menulis : Artikel, Opini, Berita, Feature, dan Lainnya
 Adobe Photoshop
 Bahasa Inggris
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