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TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber

: Zaenal Abidin

Jabatan Tugas

: Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Hari/Tanggal Wawancara : 25 September 2014
Waktu Wawancara

: Pukul 14.00 WIB

Tempat Wawancara

: Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng
Jakarta Pusat 10350

Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber :

Clara Alverina (C) : IDI tidak setuju dengan PP ini?
Zaenal Abidin (Z) :
PP Kespro secara umum tidak semua yang kami tidak setuju. Hanya pada alasan
aborsi korban perkosaan yang kami tidak setuju. Artinya kami juga tidak keberatan
kalau yang melakukan aborsi itu bukan dokter. Silahkan aborsi tapi bukan dokter
untuk korban pemerkosaan. Jelas-jelas di dalam sumpah dokter tidak mengizinkan.
Dasar utama kami tidak setuju dengan korban pemerkosaan adalah di kode etik
sumpah dokter (World Medical Association tahun 1948) pasal 1 setiap dokter wajib
menjunjung tinggi, mengkhayati, dan mengamalkan sumpah dan janji dokter. Artinya
kemudian sumpah ini kami dokter demi Allah berjanji bersumpah atas nama Tuhan.
Tuhan manapun, orang Islam, orang Kristen, tergantung Tuhan yang kita yakini. Di
poin limanya, saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya, untuk sesuatu yang
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bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Artinya, dokter ini wajib
menjalankan sumpah ini pengetahuan ini sekalipun diancam termasuk pasal 6 nya.
Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Sekalipun dokter
itu diancam, ia harus menghormati itu. Jadi ada sikap hati-hati dari dokter untuk
selalu menghormati makhluk insani itu sejak dari pembuahan. Memang ada orang
mengatakan bahwa PP itu kan membatasi 40 hari. Kalau dokter mengatakan sebelum
40 hari, sejak pembuahaan, harus selalu hati-hati untuk menghormatinya. Dan
kemudian di Pasal 11 dari Kode Etik Kedokteran ini, Pasal 11 itu juga mengatakan
bahwa tentang Perlindungan Terhadap Kehidupan. Setiap dokter wajib senantiasa
mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani. Dalam
penjelasannya disebutkan seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke
dalam

abortus

euthanasia

maupun

hukuman

mati

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan moralitasnya. Seorang dokter dilarang menggugurkan
kandungan, abortus provokatus tanpa indikasi medis yang membahayakan
kelangsungan ibu dan janin atau mengakhiri kehidupan seseorang. Jadi dasar utama
kami tidak setuju tentu itu. Jadi kalau misalnya di dalam Undang-Undang Kesehatan
itu pasal 75 a jelas-jelas pengguguran kandungan itu dilarang. Yang kedua, ayat 2a
pengecualian untuk keadaan darurat, indikasi medis tadi, untuk menyelamatkan ibu
atau karena janinnya tidak bisa lagi diselamatkan. Dan yang ketiga korban
pemerkosaan itu yang menjadi soal kita. Karena walaupun di bagian akhir dari
korban

pemerkosaan

disebutkan

dapat

menyebabkan

gangguan

psikologis.

Seandainya dibalik, poin b nya itu mengatakan darurat psikologis atau darurat
kejiwaan penyebabnya, mungkin lain persoalan. Tetapi kalau membuka kalimat
dengan pemerkosaan, pemerkosaan itu bukan indikasi medis. Itu urusan penegak
hukum. Tapi kalau dibukanya dengan gawat darurat psikiatri, atau kejiwaan tentu itu
bisa menjadi lain persoalan Tapi karena membuka kalimat dengan pemerkosaan,
sehingga kami tidak pas dengan itu.
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Soal kedua yang perlu saya sampaikan, bahwa ternyata kan kalau di IDI selalu
didiskusikan sangat berbeda antara pelanggaran lalu lintas dengan aborsi. Aborsi itu
dalam kitab hukum pidana disebut kejahatan terhadap nyawa. Kalau orang-orang
melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, itu disebutnya kejahatan Undang-Undang.
Orang melanggar karena ada aturan melarangnya. Kalau kejahatan terhadap nyawa,
walaupun tidak Undang-Undang melarangnya, itu disebut kejahatan. Karena dari
dasarnya, dari norma yang dianut oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang, tidak
boleh orang melakukan kejahatan terhadap nyawa. Jadi walaupun tidak ada KUH
Pidana, tetap orang tidak boleh membunuh, dianggap melakukan kejahatan. Dan
ternyata kami berdiskusi di sini dengan tokoh-tokoh agama, Islam, Katolik, Budha
dan seterusnya. Katolik mengatakan Katolik menghormati kehidupan mulai dari
pembuahan. Tidak ada alasan lain untuk itu. Kemudian Hindu juga sama, membunuh
kehidupan itu, menghalangi reinkarnasi, tapi mereka tidak setuju. Kemudian, Budha
mengatakan, jangankan janin, semut pun saya tidak boleh membunuhnya. Artinya,
bagaimana agama-agama ini menyayangi kehidupan. Kristen mengatakan kemarin
kami menghargai kehidupan dan tidak akan lagi berdikskusi tentang pro choice atau
pro life. Islam mengatakan dari MUI pada dasarnya sangat melarang aborsi kecuali
ada alasan yang sangat kuat, termasuk alasan medis. Memang kamu juga ada diskusi
satu forum dengan MUI. MUI mengatakan ada kesalahpahaman orang terhadap
fatwa. Karena penjelasan fatwa ini tidak jelas sehingga membuat mudarat bagi orangorang membuat peraturan, kemudian dasarnya dari situ. Karena itu kami mengatakan
bahwa membolehkan mengutip ayat sepenggal-penggal itu salah. Mengutip 40 hari
sampai 120 hari.
Menggunakan 40 hari juga itu seperti tidak ada gunanya, karena tidak boleh kita
mengatakan kelihatannya pemerintah cukup dengan pengakuan perempuan saja. Saya
diperkosa kemudian kita sudah bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan diperkosa
dan punya hak untuk diaborsi. Menurut saya itu tidak pas. Karena waktu itu kami
juga berdiskusi dengan perwakilan dari polisi Bareskrim, ya mereka mengatakan
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harus mengadakan pemeriksaan dulu, membuktikan diperkosa atau tidak dan
pembuktiannya harus minta visum. Dan ternyata dokter itu tidak mengintip laki-laki
melakukan pemerkosaan. Berarti dokter dalam visumnya mengatakan terdapat tandatanda kekerasan macam-macam di alat kemaluan perempuan ada perobekkan.
Kemudian polisi limpahkan ke kejaksaan, kejaksaan memberikannya ke pengadilan.
Jadi harus putusnya di pengadilan. Bahwa yang bersangkutan betul-betul
pemerkosaan tidak boleh perempuan hanya mengatakan pemerkosaan. Laki-laki
boleh mengatakan saya tidak memerkosa, saya suka sama suka. Artinya tidak selesai
dalam 40 hari itu.
Persoalan lain yang kami lihat di dalam PP 61 ternyata keluar dari konteks pasal
yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan. Sudah menghilangkan tentang dapat
terjadi gangguan psikologis itu. Jadi gangguan psikologisnya sudah dihilangkan. Jadi
ada mengaborsi juga di dalam PP nya. Jadi yang itu hilang. Yang ada tinggal
pemerkosaan. Membuat PP dengan cara seperti itu menyalahi aturan perundangundangan. Kan harus ditulis betul pasal mana yang menjelaskan Undang-Undang
Kesehatan itu menuliskan tentang pemerkosaan yang dapat menimbulkan (gangguan
psikologis). Nah, harus ditulis lengkap itu. Jangan dipotong hanya pada
perkosaannya, gangguan psikologisnya diabaikan. Itu cara membuat Undang-Undang
yang menyalahi tata cara pembuatan perundang-undangan. Harus ditulis betul.
Dengan cara mengamputasi itu yang menjadi soal. Makanya kami mengusulkan,
lebih bagus kami diskusikan. Kita kaji ulang PP itu, kalau perlu kita kaji ulang
Undang-Undang yang memerintahkannya itu. Kita kaji ulang, apakah kalimat
pembuka itu pas menggunakan korban pemerkosaan atau kita menggunakan
gangguan psikiatri.
C : Tapi PP itu masih bisa direvisi memangnya?
Z : Jangankan PP, Undang-Undang juga masih bisa direvisi. Sehingga tidak terkesan
bahwa negara kita ini adalah negara pemerkosa. Perempuan di Indonesia sudah
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rawan untuk jalan. Anda jalan kemudian ketemu laki-laki kemudian langsung
diperkosa. Kalau itu kata pemerkosaan menjadi awal pembuka kalimat, secara
politis kita akan mengatakan ke dunia bahwa Indonesia adalah negara yang
perempuannya rawan pemerkosaan. Nah, apakah itu pas? Sekalipun ada mungkin
kasus tapi apa memang seperti itu? Kalau memang seperti itu, bukan UndangUndang Kesehatan Reproduksi yang kita buat, (melainkan) Undang-Undang Anti
Pemerkosaan.

Justru

itu

menunjukkan

Indonesia

gawat

pemerkosaan,

menunjukkan Indonesia rawan pemerkosaan. Kita publikasikan kepada duniadunia luar hati-hati masuk Indonesia karena Indonesia sangat rawan. Tapi kan
menurut saya tidak seperti itu konteksnya.
C : Menurut Pak Kartono Mohamad, sumpah dokter sudah direvisi?
Z : Siapa yang bilang direvisi. Ini ada sumpahnya. Dari mana bolehnya, ini yang baru
dari tahun 2012. Jadi saya kira mohon maaf Dokter Kartono merupakan Dewan
Penasihat kami di sini, Dokter Kartono belum membaca ini, yang baru ini lho.
Bahwa ada sumpah dokter melalui deklarasi. Itu kan sumpah dokter, tapi
kemudian dokter di Indonesia punya sumpah sendiri. Mengadopsi itu sebagian
diambil, sebagian disesuaikan dengan kondisi sosiologis dari negara yang
bersangkutan. Bahkan sumpah dokter yang dulu ada dewa-dewanya itu kan sudah
tidak dipakai. Terutama Indonesia, mengikuti norma-norma yang berlaku di
Indonesia. Norma agama, adat istiadat dokternya tentu disesuaikan. Nah, kalau
kami disumpah dengan nama Allah, kami mau apa.
C : Kode etik ini mulai dirancang kapan, Pak?
Z : Kode etik ini hampir setiap tahun direvisi. Kalau ada yang perlu direvisi kalau
tidak disahkan saja di muktamar. Kalau misalnya ada yang perlu direvisi, direvisi
atau dibutuhkan tambahan penjelasan biar tambah jelas. Tetapi poin-poinnya
tidak berubah. Saya sudah mengikuti dari tahun 2000-an, poin-poinnya tetap
begini, tiada berubah.
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C : IDI tidak dilibatkan sama sekali dalam pembuatan PP ini?
Z : Kalau PP saya tidak. Mungkin ada dokter yang dilibatkan, tapi IDI secara institusi
tidak terlibat.
C : Bagaimana dengan pertemuan 1 September bersama Menkes?
Z : Saya tidak hadir, tapi perwakilan IDI tetap ngomong apa adanya, menyampaikan
bahwa kami ada sumpah ada kode etik. Kami belajar tentang etik, dan salah satu
kata kunci dari etika profesi adalah itu tidak bisa ditawar. Jadi berlaku absolut
bagi profesi itu dan tidak bisa ditawar-tawar. Sama saja misalnya norma agama,
masalah sosial yang ada di masyarakat berubah silahkan, tetapi norma agama
tidak. Apa kita berubah? Tidak juga. Artinya, tentu para dokter di Indonesia tetap
harus melihat keyakinan atau norma-norma yang dianut masyarakat terutama
berkaitan dengan aborsi ini.
C : Kalau ada dokter yang melanggar?
Z : Ya melanggar etik
C: Konsekuensinya apa?
Z : Bisa dipanggil oleh Majelis Etik. Bisa dipanggil kalau ada yang ketahuan. Tetapi
sebetulnya etika itu, persoalan dipanggil atau diberi sanksi itu urusan lain. Tetapi
etika adalah komitmen pribadi seseorang terhadap dirinya dan Tuhannya. Jadi
kalau orang itu punya etik, punya Tuhan, tentu jadi masalah. Kecuali tidak punya
Tuhan. Makanya di sini, dokter itu bersumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah.
Tidak bersumpah atas nama batu, gunung. Kalau bersumpah atas nama gunung,
batu, tidak ada hubungan transendental. Tidak ada hubungan pertanggungjawaban
akhirat dengan Tuhan. Tetapi kalau dia makhluk beragama, bersumpah atas nama
Tuhan, tentu ada. Itulah konsekuensinya. Makanya kesakralan dari etika dan
sumpah di situ.
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C : Jadi kalau dokter mau melakukan aborsi bagaimana?
Z : Kami tentu akan terus mengatakan pada dokter untuk tidak melakukan hal itu
kecuali itu indikasi medis. Bahwa nanti ada dokter yang melanggar, sumpah itu
pertanggungjawaban dunia akhirat. Boleh saja selamat di dunia, tetapi dia
bersumpah atas nama Tuhan untuk tidak melakukannya. Kecuali dia tidak
bertuhan, tidak menjadi persoalan.
C : Terserah dokter mau melakukan atau tidak?
Z : Iya, tetapi itu beban moral. Kami ingin mengimbau kepada pemerintah jangan
menjauhkan kami dari norma etik, sumpah, apalagi norma agama yang kami anut.
Maksudnya pemerintah selalu berusaha mendekatkan para dokter dan masyarakat
mendekat kepada norma yang diikutinya. Jangan mengimbau untuk melanggar
norma itu.
C : Tanggapan Bapak, IDI lelaki semua, jadi kurang empati pada perempuan?
Z : Siapa bilang, banyak perempuan kok di IDI. Saya juga menghargai KPAI, dia
juga concern mengatakan itu. Undang-Undang yang dipahami dan dianut oleh
KPAI di situ, mereka harus menghormati kehidupan mulai dari pembuahan.
C : Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana apabila kasus perkosaan
menimpa keluarga Bapak?
Z : Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dipakai oleh orang yang proaborsi ini.
Saya kira saya tetap bertahan karena itu norma yang kami anut. Jadi itu
pertanyaan yang selalu dipakai oleh orang yang proaborsi termasuk menteri juga
menyampaikan begitu. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Seolah-olah Pemerintah
Negara Republik Indonesia sudah frustasi dengan pemerkosaan, tidak bisa
mencegahnya, tidak bisa memberi keamanan bagi perempuan. Dengan kemudian
membuka, kalau kamu diperkosa, aborsi saja. Ya, setiap pemerkosa, ayo perkosa,
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gampang, aborsi saja. Itu tidak betul. Lakukan pencegahan. Kalau begitu,
memang bukan dokter yang lakukan pencegahan, tugas negara.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber

:

Nur Hasan Murtiaji

Jabatan Tugas

: Wakil Pemimpin Redaksi Pelaksana Republika dan
Penanggung Jawab Halaman Satu)

Hari/Tanggal Wawancara : 25 November 2014
Waktu Wawancara

: Pukul 13.27 WIB

Tempat Wawancara

: Kantor Redaksi Republika Jl Warung Buncit Raya No 37
Jakarta Selatan 12510

Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber :

Clara Alverina (C) : Bagaimana gambaran umum sejarah terbentuknya Republika?
Nur Hasan (N) :
Tahun’93 pertama kali dibentuk oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia) waktu itu rekomendasi dari BJ Habiebie. Akhirnya berdiri. Memang
waktu itu idenya untuk memberi informasi bagi komunitas Muslim. Karena waktu itu
Koran yang memang memfasilitasi informasi-informasi kemusliman belum ada. Dan
kebetulan ICMI saat itu diketuai oleh BJ Habiebie juga yang pada waktu itu masih
Menristek kalau ga salah. Sampai pada tahun 2000 masuk investor baru namanya
Erick Thohir. Kemudian berkembang malah sebenarnya tahun 96 kita sudah punya
Republika Online. Itu online portal news pertama di Indonesia. Sampai sekarang kita
tidak hanya cetak dan online tetapi juga ada grup radio, tv, yang tergabung dalam
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Mahaka Grup. Kalau di sini sekarang, secara umum ada korannya, online, dan
newsroom.
C : Apa ideologinya Republika?
N : Kita visi misinya memang keumatan. Hampir sama dengan media lain.Memang
kita lebih menyasar komunitas Muslim karena memang dari awal dibentuknya
untuk misi keumatan itu.
C : Kalau dari penggunaan bahasa, apakah ada tata cara penulisannya?
N : Sama dengan yang lainnya, kalau kita independen aja yang utama adalah
berdasarkan fakta. Bahan berita nya menjauhkan dari sifat non-fakta, bukan
rumor. Yang kita kedepankan adalah fakta karena dari fakta kita bisa
mendapatkan informasi. Nah judulnya pun kita tidak seperti media lain yang
bombastis, dari judul saja panjang, kalau kita ada aturannya kan enam kata. Jadi
judul tidak boleh panjang-panjang, to the point aja. Judulnya itukita sesuaikan
dengan misi, misinya apa, kita sesuaikan dengan judul.
C : Pada bulan Agustus, media lain asik memberitakan Sidang PHPU oleh Prabowo.
Kenapa Republika malah memberitakan PP Aborsi?
N : Pemilihan mengapa PP Aborsi diletakkan di halaman satu karena kita melihatnya
ini PP ini bisa menimbulkan kontroversi terutama dari pihak kedokteran itu kan
mereka kontra dengan PP itu, bahkan IDI pun menolak padahal dia ikatan para
dokter. Termasuk polisi pun enggan juga dengan PP itu karena ini “bola panas”.
Kontroversinya di mana? PP ini kan ada uda poin, indikasi darurat medis dan
korban perkosaan. Mungkin indikasi medis tidak terlalu kontroversial. Bagi para
dokter indikasi medis bisa diketahui faktornya apa saja kan mereka tahu. Tapi
kalau korban perkosaan dari mana dia tahunya? Benar dia korban perkosaan?
Polisi pun tidak begitu saja menerima itu. Untuk mengetahui itu korban
perkosaan, dokter butuh surat dari polisi. Polisi kan tidak mau dapat “bola
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panas” itu. Ya kalau bener dia korban perkosaan, kalau bukan? Polisinya yang
bisa dipenjara. Dan kalau bukan korban perkosaan, dokternya pun bisa kena.
Kalau menurut versinya IDI itu kan, aborsi bertentangan dengan KUHP, lebih
mendalam lagi filosofisnya, bertentangan dengan kode etik. Karena membunuh
makhluk yang sudah hidup. Ini penting untuk diinformasikan ke publik bahwa
sudah ada aturan ini.
C : Ketimbang PHPU?
N : PHPU-nya pun molor ya, masih sidang, belum putusan. Sementara ini sudah
keputusan. Meskipun sudah keputusan, peluang untuk ditarik kembali ya ada. PP
ini lebih penting untuk diketahui oleh publik dibanding PHPU. Mungkin semua
media mengangkat PHPU dibanding PP Aborsi. Kita memang sering kalau
dicermati, berita-beritanya segmented, berita-berita yang unik. Kita memang
berusaha mengecilkan duplikasi dengan media lain. Kalau ada duplikasi dengan
media lain ya ngapain ga usah jadi berita.
Selain itu ini juga news value nya tinggi. Ini juga memang kontroversi. Bukan
masyarakat umum yang membuat ini kontroversi. Tapi justru pihak-pihak
berkepentingan yang itupun menolak. Nahitu kan yang menarik, yang membuat
kontroversinya di situ. Polisinya tidak mau menerima lemparan bola panas
begitu saja. Kan akhirnya nanti polisi bisa jadi pihak yang disalahkan. Polisi
nanti akan menentukan ini korban perkosaan atau bukan, perempuan ini bisa
diaborsi atau engga. Kalau benar, kalau salah kan polisi yang kena. Ronny F.
Sompie itupun minta kalau bisa ada pertemuan tripartit, antara Menkes, dokter,
dan Polri. Ternyata ketika kita lakukan reportase ke para dokter bukan IDI,
sampai ke klinik-klinik pun mereka juga was-was dengan ini. Memang legal,
tetapi khawatir. Makanya itu dengan segala kontroversinya ini kita tarik ke
halaman depan.
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C : PP itu disahkan 21 Juli 2014, tetapi baru heboh diberitakan pada bulan Agustus,
mengapa?
N : Kar’na waktu itu kalau ga salah terungkapnya itu dari situs setkab kita tahu itu,
wah ini menarik ni. Kita konfirmasi ke Menkes betul keluar PP-nya itu. Kan PP
berarti Peraturan Pemerintah. Langsung kita angkat. Karena baru tahu saja. Kan
memang biasanya ada time lack antara sudah ditandatangani dengan di-publish.
C: Pemilihan PP Aborsi untuk ditempatkan di halaman utama karena nilai konfliknya
tinggi. Apakah nilai humanisme atau agama juga jadi bahan pertimbangan?
N : Memang perpaduan itu. Kontroversi di sini menurut saya, itu tadi bukan cuman
masalah ini informasi ke publik penting, ada menyangkut religi juga di situ.
Mungkin bagi sebagian agama, aborsi dilarang, Sepertinya kita juga sudah
tanyakan ke tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama pun menentang. Karena
memang hampir enam agama di Indonesia itu melarang aborsi. Nah ini kan jadi
kontroversi lagi gitu. Maksud saya kontroversi itu ya itu tadi.
C : Proses penentuan berita di Republika seperti apa?
N : Awalnya informasi-informasi dari individu di sini bisa dari wartawan yang di
lapangan, bisa juga redaktur. Cuma waktu itu kalau ga salah kita taunya dari
redaktur informasi itu kemudian kita rapatkan. Kan kalau di kita ada rapat pagi
jam 11 nanti ada jam 2 rapat finishing. Keputusan bersama jadinya.
Kalau dari Republika sebenarnya goal nya itu ya PP ini dikaji ulang. Memang
kita goal nya itu ya kalau bisa ini dibatalkan. Kalau PP kan ga sulit ya untuk
dibatalkan tinggal pemerintahnya aja mau atau engga.
C : Republika sepakat PP Aborsi tidak tepat?
N : Kalau Republika kan sebenarnya independen saja dan cover both side tentunya
kan. Cuma kan sejauh mana pihak-pihak yang terkait itu ngotot dengan
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argumentasinya. Jadi mungkin Menkes ngotot dengan PP nya. Kemudian IDI
ngotot tetap harus dibatalkan. Yaudah kita wadahi saja mereka. Nah selama IDI
nya ngotot PP ini dibatalkan, secara news value ini juga menarik. Nah mungkin
karena September sudah masuk Pilpres, hilang beritanya. Dan mungkin
kementerian juga sudah tidak lagi bekerja optimal. Kalaupun kita angkat itu
informasinya mungkin pembaca juga ga terlalu tertarik karena sudah dianggap
info usang. Diakui semua media pasti ada framing, engga ada cerita media itu
independen. Independennya itu tanda kutip.
Saya pribadi melihat cukup unik, ada kasus di antara para dokter sendiri tidak
sepakat. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri, aborsi itu kalau dari sisi
agama-kan tercela. Jadi ketika aborsi dibolehkan, dari sisi religi ini layak untuk
diangkat. 2 hal itu memang ga bisa dilepas, antara pro kontra di kalangan profesi
sendiri. Kedua, ini bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kok sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai agama, dilegalisasi oleh negara. Intinya itu.
Kemudian ada masalah hukum juga yaitu menimbulkan potensi disalahgunakan.
Masalah disalahgunakan ini nanti merembetnya ke masalah moral di mana aborsi
itu bisa “diakali”. Andai kata kemudian polisi bisa “dibeli”untuk mengeluarkan
“aku telah diperkosa” sehingga layak diaborsi karena oknum telah “dibeli”
padahal dia hasil dari hubungan gelap atau tidak sesuai dengan keinginannya. Itu
yang pertama. Kedua, kalau kemudian ini dilegalkan dapat menimbulkan
pergaulan bebas. Kemudian berujung hamil dan tidak direstui oleh orang tuanya.
Caranya dengan “membeli” oknum.
Itu kan bisa merembet ke-mana-mana, jadi kontroversi di kalangan para dokter,
kemudian agama, yang ketiga ini terkait dengan hukum pidana umum, yang
keempatnya terkait dengan moralitas. Kalau ini dilegalisasi oleh negara, sama
saja, negara “mempermudah” pergaulan bebas. Ada empat hal itu.
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C : Bagaimana dengan nilai kemanusiaan, PP ini dianggap menghilangkan hak hidup
anak atau nyawa seseorang?
N : Nah, itu bisa jadi yang kelima. Malah itu sebenarnya yang pertama. Ya, ketika
menghilangkan hak hidup orang itu kan berarti melanggar nilai-nilai
kemanusiaan kan. Dia ga punya salah apa-apa, dibunuh itu kan melanggar hak
hidup seseorang. Ternyata pembunuhan yang dilegalisasikan karena melanggar
nilai kemanusiaan itu justru jadi kontroversi. Kontroversinya itu di kalangan para
profesional dokter itu, bahwa agama pun menentang, secara hukum pidana
umum yang berlaku di Indonesia berpotensi konflik interest. Di sisi lain, ya itu
menimbulkan kerusakan moral di kalangan, ya semuanya, belum tentu itu terjadi
di kalangan anak muda ya.
C : Kenapa Republika memilih Menkes dan Desi Murdjiana dari Komisi Nasional
(Komnas) Perempuan sebagai sumber, tetapi tidak dengan sumber lain seperti
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) ?
N : Nah itu kalau kita dapat konteknya, kita hubungi juga. Mungkin karena
keterbatasan info ya kita. Saya baru denger juga malah ada Yayasan Kesehatan
Perempuan. Pokoknya kita berusaha untuk menampilkan ya sebagai media
informasi cover both side aja, jadi nanti kita serahkan kepada pembaca untuk
menilai.
C : Kalau memang harapannya PP ini direvisi, bagian mana yang direvisi?
N : Yang b, karena perkosaan, Bisa saja ke sana larinya. Tapi ya tergantung IDI ya
ini belum kita tanya lagi. Kalau mungkin nanti kita running lagi, mungkin IDI
sudah punya sikap yang lebih solid. Nah, apalagi mungkin pemerintahan baru,
Muluk jadi . Kalau kata Din Syamsuddin dia kader Muhammadiyah. Ya.. belum
tentu juga kalau dari Muhammadiyah akan mendukung. Karena kalau kemarin,
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Muhammadiyah menolak. Apakah dia sebagai kader Muhammadiyah akan
melakukan revisi itu.
C : Sumber institusi yang dipilih Republika tidak semuanya berbicara atas nama
institusi. Misalnya, KPAI. Wasekjen KPAI Erlinda menyatakan tidak setuju atas
PP 61/2014 karena bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Sedangkan,
Ketua KPAI menyatakan korban perkosaan harus dilindungi, dan aborsi bisa
dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Bagaimana tanggapan Republika?
N : Yang dikeluhkan oleh polisi itu, definisi dari perkosaan itu kan harus jelas. Saksi
matanya harus sekian orang, visum. Mungkin kalau sudah ada definisi yang jelas
dari perkosaan, ya saya belum searching sih, apakah sudah ada aturan rinci yang
menjelaskan definisi perkosaan. Saya setuju, kalau korban perkosaan harus
dilindungi.
C : Tapi belum tentu dengan cara aborsi?
N : Nah, kalau aborsi oke. Masalahnya kan, kalau memang tidak ada keterangan
rinci, ini bisa jadi pasal karet. Yang kita persoalkan itu. Nanti pihak-pihak
dengan gampang “membeli” oknum. Itu kan menggampangkan membunuh
orang, melalui aturan yang dilegalkan oleh negara. Ini yang kita kritik di situ.
Dan polisi harus memastikan dia tidak bisa “dibeli”. Jaminannya dari mana?
Kita kan ga tahu. Dan memang benar korban perkosaan harus dilindungi. Itu
benar, kita juga setuju, kita kasih penguat di situ. Dan belum tentu, antara ketua
dan sekjen berbeda pendapat. Karena itu kan sekuel ya, kita ga tahu pernyataan
umumnya. Juga kebetulan bukan saya yang edit dan saya belum baca naskah
asli reporter- nya seperti apa.
C : Proses produksi berita di Republika bagaimana, Mas? Apakah sebelum ke
lapangan, wartawan di-briefing terlebih dulu untuk penentuan topik peliputan?
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N : Kalau di Republika, materi peliputan sudah ditulis sejak malam sebelumnya.
Masing-masing redaktur membuat menu budgeting berita besok isunya apa saja
yang akan digarap, termasuk acara apa yang wajib diliput. Jadi briefing- nya
sudah dilakukan sejak malam sebelumnya, meski bukan dalam bentuk tatap
muka.
C: Oplah Republika per hari berapa, Mas?
N : Kalau tidak salah menurut divisi sirkulasi, sekitar 100 ribu per hari yang terjual.
Tapi selain oplah, ada yan lebih penting, yaitu readership atau tingkat
keterbacaan. Untuk readership data terbaru kurang update saya, tapi yang tahun
2014 lalu sekitar 220 ribu pembaca.
C : Mas Hasan mungkin tahu, apakah Republika ada target tertentu untuk mencapai
keuntungan finansial?
N : Kalau keuntungan finansial sudah pasti karena kita itu entitas bisnis, cuma bisnis
di bidang media. Mengenai target keuntungan dan sebagainya saya tidak punya
datanya karena itu masuk bagian kerja BOD, bukan redaksi.
C : Apakah dalam pemberitaannya, Republika dipengaruhi oleh kekuatan di luar
media?
N : Dalam pemberitan tentu Republika memperhatikan faktor publik. Berita yang
menjadi perhatian publik, terkait hajat hidup orang banyak, tentu akan kita
prioritaskan dimuat. Demikian pula dengan isu yang menyinggung agama, yang
warga membutuhkan informasinya, tentu kita muat. Juga dengan isu
pemerintah, apa yang dilakukan, kebijakannya kontroversi atau tidak, dan lain
sebagainya. Intinya, Republika tidak ingin menjadi media yang ada di menara
gading alias tidak membumi, tapi ingin beritanya itu dibutuhkan masyarakat.
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C : Proses produksinya setelah wartawan meliput lalu menulis berita lalu
disampaikan ke editor, atau bagaimana?
N : Setelah meliput tentu ditulis. Republika punya bank berita, newsroom, yang smua
bertia reporter dikirim ke link itu. Lalu berita reporter itu diseleksi oleh
redakturnya, mana yang layak muat, layak untuk menjadi headline, mana yang
perlu di follow up. Jadi berita mentah reporter bisa jadi masih perlu
pengembangan.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber

: Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
Zumrotin K. Susilo

Hari/Tanggal Wawancara : 24 September 2014
Waktu Wawancara

: Pukul 10.35 WIB

Tempat Wawancara

: Jl. Kaca Jendela II No. 9, Rawa Jati, Kalibata,
Jakarta Selatan 12750

Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber :

Clara Alverina (C) : YKP pro aborsi?
Zumrotin K. Susilo (Z) :
Sebetulnya YKP tidak tiba-tiba dengan PP. YKP dari 2001 sudah mempersiapkan
UU Kesehatan Baru Nomor 23 Tahun 2002 di situ ngomong Tidak jelas tentang
aborsi kita pengen UU itu direvisi. Tetapi revisi dan UU baru itu sama saja sulitnya.
Sehingga Tahun 2001 YKP mendorong DPR untuk menggunakan hak inisatifnya
melahirkan UU Kesehatan Reproduksi itu. Tahun 2001 YKP mulai bantu DPR bikin
naskah akademisnya t’rus kita support dengan data-data premier yang dilakukan YKP
sendiri. Kar’na kita inginnya ada satu pasal di UU Kesehatan khusus untuk kesehatan
reproduksi di mana di dalamnya juga masalah penghentian kehamilan, masalah hamil
buatan, harus diakomodir semuanya. Jadi setiap individu ata perempuan itu tidak
hanya masalah bahwa dia akan menghentikan kehamilan, dia pingin mendapatkan
kehamilan saja itu juga harus kehamilan dengan bantuan. Jadi kayak bayi tabung itu

Pembingkaian Isu..., Clara Alverina, FIKOM UMN, 2015

juga masalah yang complicated karena sisa spermanya itu t’rus diapain setelah ada
pembuahan itu. Padahal sudah bersama sel telur, apakah bisa dibuang begitu saja.
Nah, selama ini kan dimasukkan ke bank sperma dan yang punya itu bayarnya mahal
sekali. Nah, kasian kan orang ini. Akhirnya gimana nanti dikavani atau bisa dikubur.
Jadi sangat complicated masalah kesehatan reproduksi.
Nah, melalui perjalanan yang panjang, YKP berhasil memasukkan pasal
Kesehatan Reproduksi kita melakukan survey pada 9 kota di Indonesia, di Jakarta,
Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Ujung Pandang, Batam, Medan.
Kita adakan survey. Kita ingin tahu. Karena kan memasukkan aborsi di dalam pasal
itu penolakkannya kencang sekali karena ini akan disalahgunakan oleh remaja-remaja
seusia kamu yang melakukan hubungan kemudian hamil dan akan melakukan aborsi.
Sehingga kita melakukan survey di Sembilan kota tersebut untuk mengetahui aborsi
ini alasannya apa. Siapa saja yang melakukan. Untuk melakukan survey ini tidak
gampang karena saat itu aborsi memang dilarang. Kalau saya datang di tempat
layanan pasti ditolak, karena polisi menggerebek kan. Sehingga kita minta surat
rekomendasi dari Kapolri dan kejaksaan minta untuk penelitian. Jadi tempat layanan
yang memberikan informasi karena saya juga menutup identitas yang melakukan
pelayanan itu tidak dilakukan tindakan hukum oleh polisi dan kejaksaan. Surat yang
menjadikan kita mudah masuk ke tempat pelayanan.
87% yang melakukan penghentian kehamilan adalah ibu-ibu yang punya suami.
13% yang remaja. Ini juga menghilangkan persepsi masyarakat yang selama ini
adalah aborsi itu dilakukan oleh anak-anak. Ternyata 87% umumnya alasannya
karena ekonomi, pasangan tidak bertanggung jawab, malu, kegagalan KB. Alasanalasannya adalah seperti itu. Atau pasangan-pasangan suami istri muda misalnya saja.
Sekarang kan perempuan-perempuan ini, mahasiswi ini lebih pinter daripada
mahasiswanya. Biasanya setelah mereka pacaran, kawin, dapet kerjaan duluan
perempuannya. Nah, dia bekerja di tempat yang mempunyai ketentuan selama dua
tahun ga boleh hamil. Kalu kemudian hamil, apa yang dilakukan, pengguguran
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kandungan daripada ga punya mata pencaharian kan gitu. Nah, ini juga menurut saya
dengan saat itu ada larangan, ini harusnya kebijakan yang seperti perusahaan
seharusnya tidak ada kalau memang tidak boleh, tapi realitanya kan boleh. Atas dasar
itulah masuklah pasal satu bab tentang kesehatan reproduksi.
Dari tahun 2009 Undang-Undang ini disahkan itu dalam Undang-Undang itu
menyebutkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan PP satu tahun setelah
diundangkan. Tapi ternyata ga jadi-jadi sampai akhirnya 2014 baru keluar, jadi
lebaran kurang seminggu kalau ga salah keluar PP-nya. Nah, menggodok PP ini juga
kenceng sekali dalam tarik-menarik antara banyak pihak, ada Kementerian Agama,
Kementerian KumHAM, Kementerian Kesehatan, Menteri PPPA, itu kan kenceng
sekali tarik-menariknya. YKP memang memberikan masukan kepada Kementerian
Kesehatan dalam bentuk pasal-pasal yang harus masuk dalam PP tersebut. Terus
terang aja di YKP ini, kalau Nanda memang bukan pengurus, umumnya, di sini orang
sudah di atas 60, bahkan ada yang 88. Kita tidak urusanlah sama aborsi. Tapi kita
melihat realita di lapangan yang kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap
aborsi tidak aman kan karena ilegal, orang mencari layanan aborsi kan. Layanan
aborsi tersebut tidak aman, di dukun, mencoba melakukan sendiri, yang tidak aman.
Artinya apa, tingkat angka kematian perempuan melahirkan kan tinggi sekali. Nah,
ini yang kemudian menjadi concern kita. Lahirlah PP itu.
Sebenernya PP itu kalau dari sisi kita, ideal? Engga, engga ideal. Itu sangat
kompromi dan tidak mudah untuk melaksanakan itu. Di pasalnya, kan tetep ada
aborsi dilarang. Kita hanya memasukkan kata kecuali untuk orang-orang yang
memang harus diaborsi, misalnya karena alasan medis, mengancam jiwa ibu, atau
anak yang dilahirkan cacat yang nantinya akan jadi beban atau down syndrome atau
apa itu mustinya boleh, atau kondisi bayinya sendiri yang kalau dilahirkan akan
meninggal atau apa, itu boleh. Jadi alasan medis. Alasan medis ini diterima oleh IDI.
Yang tidak diterima adalah karena perkosaan. Itu tidak diterima. Saya pikir karena di
IDI itu laki semua. Jadi, dia tidak ada empati pada perempuan. Coba kalau dia itu
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ditanya seandainya istrinya diperkosa atau anaknya diperkosa, apa yang akan
dilakukan. Waktu saya belum di sini, saya di YLK itu melakukan survei, umumnya
survei itu orang memang tidak setuju aborsi. Semuanya tidak setuju. Tapi orang yang
sama, 3 bulan kemudian saya survey lagi, pertanyaannya seandainya anda atau anak
anda diperkosa, apa yang akan anda lakukan. Kan banyak itu (pilihannya),
dilanjutkan, diaborsi. Diaborsi jawabannya. Jadi, kita ternyata sangat normatif ya.
Tidak setuju aja aborsi. Tapi begitu itu mengena pada dirinya, lu bisa bayangin, lu
cantik-cantik diperkosa oleh laki-laki yang kira-kira tampang ga jelas, tampang
penjahat gitu kan. Lu bagaimana hamil menahan kelahiran dia selama sembilan bulan
sepuluh hari, menunggu kelahiran dengan melihat wajah yang memperkosa anda.
Pasti akan ada dampaknya pada bayi itu kan. Rasa benci pasti ada. Dan anak itu
sebetulnya, anak yang tidak bersalah. Gitu loh. Nah, ini kan harus dihindari. Atas
dasar itulah masuk pengecualian itu.
Saat pengecualian ini dimasukkan, itu kita juga harus memperhatikan Majelis
Ulama Indonesia, Fatwa MUI. Fatwa MUI itu memang sangat tidak mungkin jadi
kalau menurut saya. Aborsi karena pemerkosaan boleh dilakukan pada usia
kehamilan 40 hari. Lu bisa bayangin, 40 hari apa sudah keliatan, dokter aja ga
bakalan tahu. Itu sangat susah. Artinya, nantinya kalau aborsi ini dilakukan, itu tidak
kemudian bebas orang bisa aborsi, ngomong ngaku saja diperkosa, tidak. Lu pacaran
ya kemudian hamil, lu ngaku diperkosa, ga semudah itu juga. Kita juga sudah
melakukan pendekatan pada Mabes Polri juga. Kita ketemua Wakapolri, kita ketemu
Bareskrim. Ini ada pasal ini, gimana caranya, supaya polisi tidak mengkriminalkan
orang-orang yang aborsi. Jadi, orang yang diperkosa, itu harus secepat mungkin lapor
ke polisi. Nah, kita minta polisi bisa melakukan visum dalam waktu tiga hari, tapi
tidak melalui proses hukum. Pada saat kamu baru diperkosa, lapor itu kan
kemungkinan dua, hamil dan tidak hamil. Tapi di saat kamu itu telat, supaya
mengejar 40 hari, kamu sudah punya surat bukti diperkosa, tinggal kamu bisa
melakukan itu. Jadi surat keterangan polisi itu, kan visum pemerkosaan beda sama
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hubungan suka sama suka. Jadi jangan mencoba kalau seneng sama seneng sama
pacarnya, itu pasti mulus-mulus saja. (Sedangkan kalau) perkosaan pasti ada luka,
ada perobekan, itu Nampak sekali. Jadi namanya PP ini tidak gampangan, tidak
semua orang bisa pake, ada persyaratannya, harus lapor ke polisi, visum dokter, baru
bisa dia melakukan aborsi. Kan ketakutannya, disalahgunakan oleh remaja-remaja.
Ketakutannya kan seperti itu, tidak mudah. Kalau nanti tidak terbukti karena
pemerkosaan ya tidak bisa dilakukan.
Dan aborsi ini harus melalui konseling dulu. Kalau tidak konseling, tidak boleh
dilakukan. Banyak orang melakukan aborsi baik itu karena kedaruratan media atau
perkosaan, harus diyakinkan, kamu nanti kalau melakukan aborsi bagaimana, ada
rasa dosa ga. Itu nanti diberikan gambaran kalau kamu nanti tidak melakukan aborsi,
dampaknya begini-begini, kalau kamu melakukan aborsi, dampaknya rasa dosa.
Suruh pulang dia. Yang menentukan ialah perempua itu sendiri. Jadi bukan
konselornya. Nah, ketakutannya, nanti konselor mendorong untuk melakukan aborsi,
tidak bisa. Konselor harus khusus untuk aborsi ini. Dan konselornya itu diberikan
pretindakan aborsi dan paskatindakan aborsi.
Dan kalau dengan adanya PP ini, nanti juga teridentifikasi, mana yang boleh
melakukan. Itu kan harus ada tenaga yang ahli, terlatih, ada konselornya, pencatatan
datanya bagus, tidak sembarang tempat. Raden Saleh tidak bisa lagi. Kalau di Raden
Saleh si dokter-dokter yang melakukan. Tapi di belakang-belakangnya kan banyak
calo tuh.
C : Waktu Ibu mengusulkan ke DPR, data-data apa aja yang diberikan?
Z : Data aborsi, data kontribusi terhadap Angka Kematian Ibu. Kamu tahu, Angka
Kematian Ibu di Indonesia, tertinggi setelah Kamboja. Kita itu, 2007 (Angka
Kematian Ibu) 223. Nah, ini kalau kita mundur ke belakang, tahun 2000, itu 364.
Ternyata dalam setahun itu, kita hanya bisa menurunkan Angka Kematian Ibu itu
20. Jadi, selama tujuh tahun itu dari 364 menjadi 223. Tapi sekarang ini, tahun
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2012, SDKI itu Angka Kematian Ibu dari 223, menjadi 359. Jadi, selama lima
tahun ini, kita bukannya turun, kita itu naik. Kenapa bisa naik? Karena ada
aborsi ilegal. Perempuan mati sia-sia. Sebenarnya kalai kita lihat angka per
100.000 kelahiran, angka itu tidak bermakna, bayangin 359 per 100.000 kayak
apa. Tapi kalau kita ngomong berarti setiap jam itu ada dua perempuan
meninggal di Indonesia. Setiap jam, sehari ada 48 perempuan meninggal di
Indonesia. Itu baru ada maknanya. Artinya kalau ada kecelakaan pesawat yang
mati 200, yang nyari siapa aja terlibat. Tapi ini, sehari 48 perempuan, itu
dianggapnya hal yang biasa.
C : Berapa kontribusi Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi?
Z : Sebenarnya 50 persen karena aborsi tidak aman. Pencatatannya itu pendarahan.
Pendarahan itu banyak sekali karena dia sudah melakukan upaya aborsi. Ya kalau
kita bikin untuk angka amannya setidaknya 25% aborsi tidak aman. Karena ini
kan tidak terdata dengan baik, tidak keluar. Kalau dia sebetulnya sudah
melakukan aborsi pendarahan, dia tercatatnya pendarahan bukan aborsi. Itu yang
susah.
C : Berapa jumlah klinik aborsi illegal di Indonesia?
Z : Hampir semuanya ilegal wong dilarang kok. Karena PP nya baru keluar.
Pemerintah belum mempersiapkan tempat layanan yang ditunjuk untuk bisa
melakukan. Rumah sakitnya ditunjuk, ada tenaga medisnya, ada tenaga
konselingnya. Karena banyak orang yang tidak paham, habis hamil, aborsi
besok lagi hamil lagi aborsi lagi. Itu berbahaya sekali makanya harus di tempat
yang ditunjuk supaya hanya sekali itu saja dia melakukan aborsi. Dan sekarang
di Indonesia ada orang yang sampai tiga kali melakukan aborsi.
Tapi kita berbicara aborsi itu kita kayaknya munafik ya. Munafik tu gini, kalau
aborsi itu dilakukan oleh yang ahli di tempat ini ini, seakan-akan itu diributkan.
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Tapi aborsi yang diem-diem, ibu-ibu di arisan ngomong, “waduh gw sudah
telat”, “oh kamu minum jamu peluncur kamu minum obat ini obat itu”. Itu
seakan-akan ga apa-apa. Padahal itu adalah upaya aborsi dan bisa jadi minum
jamu, misalnya kalau ternyata gagal, dan keluar, bisa kecacatan juga. Tapi yang
seperti itu, tidak pernah diributkan. Yang upaya-upaya melakukan sendirisendiri itu tidak pernah diributkan. Seharusnya tidak diributkan juga, kan
sekarang ini ada obatnya yang bisa menggugurkan kandungan, yang ada di
pasar. Kontrasepsi darurat. Jadi sebaiknya, setelah berhubungan, itu minum 2
tablet untuk menghindari kehamilan. Kalau habis diperkosa langsung supaya
tidak hamil, minum itu.
C : Masih banyak pro dan kontra, dari Menkes pernah ada diskusi tanggal
September, apa yang terjadi?
Z : Ada dari Menkes, IDI, MUI, kementerian. Itu Ibu Menteri marah sekali sama IDI.
Marah sekali. IDI itu selalu menggunakan alasan sumpah dokter. Tapi menurut
dokter Kartono Mohamad, mantan Ketua IDI, sumpah dokter itu sebenarnya
sudah berubah, sudah ada pertimbangannya. Nah, itu yang kemudian Ibu Nafsiah
Mboi marah sama IDI. Sebetulnya buat saya, IDI kalau tidak mau melayani, ga
apa apa lho. Dokter ga melayani ga apa-apa. Makanya nanti tempat-tempat
pelayanan yang ditunjuk, itu dokter-dokter yang memang mau melayani. Kan itu
keyakinannya, kalau saya melakukan aborsi, saya berdosa. Itu harus kita hargai
haknya. Tapi kalau dia tidak mau melayani, dia berkewajiban menunjukkan mana
yang mau melayani.
C : Bagaimana tanggapan ibu terhadap KPAI yang juga menolak PP tersebut?
Z : Sebetulnya dalam KPAI, tidak semuanya. Kelemahannya adalah KPAI ini tidak
berbicara atas nama institusi. Individual, si A setuju, si B tidak setuju. Sekarang,
kalau ga salah, dua hari lagi, itu akan ngomong sebagai institusi. Mungkin nanti
voting dia, karena di dalam, sebagian setuju, sebagian tidak setuju.
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Polisi itu waktu kita datang awalnya, mereka ngomong begini, “Saya itu gapapa
bu, polisi ga masalah, kalau IDI itu setuju.” Saya Tanya IDI itu apa sih. IDI itu
organisasi profesi. Polisi seharusnya apa menegakkan hukum, wong ini PP kok.
PP itu jauh lebih tinggi daripada kode etik kedokteran. Dan polisi itu menegakkan
hukum. Dia tidak bisa tidak menerapkan PP itu. Ya dia tidak aparat negara. Wong
PP itu bagian dari negara. IDI boleh tidak setuju. Tapi IDI pun, saya yakin, itu
kan hanya beberapa orang yang jadi pengurus, kalau anggota IDI tiga atau empat
orang tidak setuju kemudian mengatasnamakan IDI, itu juga konyol. Dan itu yang
gembar-gembor ya memang itu-itu saja. Yang lainnya, alasan IDI karena tidak
dilibatkan. Menurut saya, kalau IDI mau memasukkan pasal tertentu, dia proaktif
dong. YKP ini tidak dilibatkan, tetapi YKP proaktif sebagai bagian dari advokasi
kita supaya masuk. Ya tidak bisa kemudian saya leha-leha, tidak tahu menahu,
kemudian protes, ga bisa dong. PP itu turunan Undang-Undang. Di UndangUndang itu juga berbicara itu, dia ga ribut. Kenapa sekarang PP itu diributkan. PP
itu penjabaran dari Undang-Undang. Yang konyol lagi ada anggota DPR dari
Komisi Kesehatan ga setuju. Adalagi dari MenkumHAM tidak setuju. Kalau
istilahnya dokter Kartono, ini DPR nya dongo, KumHAM nya dongo. Wong UU
ini lahir ini atas inisiatif DPR kok. Tiba-tiba satu dua orang teriak tidak setuju.
Padahal saat itu inisiatif kemudian dilahirkan, mau setuju atau tidak setuju, itu
kan sudah voting di dalam. Dan dia harus menghargai itu. PP ini sudah dibahas
antar departemen. Ada KumHAM –nya. Dan ini baru bisa keluar setelah dinomeri
departemen KumHAM. Kok dia ngomong ga setuju. Wong itu diolah oleh
institusi dia. Yang nomerin saja kementerian dia.
Kalau kamu tanya, bagaimana ibu dengan yang tidak setuju, menurut saya, satu
kebijakan apapun itu pasti ada yang setuju ada yang tidak setuju. Tapi kalau saya
punya keyakinan ini bisa menolong masyarakat Indonesia terutama kaum
perempuannya, menurut saya kenapa tidak. Saya harus perjuangkan itu. Wong ini
sudah jadi PP kok. Mustinya dia dulu itu, berjuang untuk tidak setuju itu pada saat
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pengolahannya, bikin drafnya. POGI setuju. Jadi kan dalam kedokteran ada
spesialisnya. Spesialis kandungan itu POGI. POGI setuju. Yang ga setuju kan
IDI, dokter. Tapi kalau berkaitan dengan ini, ahlinya itu POGI.
C : Berapa jumlah kasus perkosaan di Indonesia per tahunnya?
Z :Perkosaan itu masalahnya tidak semuanya dilaporkan. Perkosaan itu bisa
didefinisikan sangat luas. Perkosaan itu bisa dilakukan oleh suami. Kalau kamu
capek, kamu sedang mens, dipaksa, itu kan perkosaan. Hubungan seksual suami
istri itu kan harus enjoy, nyaman, dinikmati oleh kedua belah pihak, laki-laki
dan perempuan. Di kita, perempuan itu kan nerimo saja. Laki-laki yang punya
kuasa.
C : Ke depannya PP ini akan dibenahi atau?
Z : Kecuali nanti ada yang mengajukan judiricial review ke Mahkamah Agung. IDI
kalau ga setuju, gugat saja PP itu. Sekarang yang justru harusnya disiapkan dari
PP itu adalah Keputusan Menteri. Jadi urutannya kan Undang-Undang. UndangUndang itu supaya lebih jelas, harus ada Peraturan Pemerintah. Peraturan
Pemerintah supaya bisa diimplementasikan dioperasionalkan di lapangan, itu ada
Keputusan Menteri.
C : Kapan keluarnya?
Z : Masih digarap, masih sampai naskah akademis.YKP akan berikan masukan
karena kita konsisten, bersama LSM-LSM lain.
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CLARA ALVERINA
Mobile

: 0812 800 62 717

E-mail

: claraalverina93@hotmail.co.id

Address

: Pademangan III Gang 18 No. 249C RT 7 RW 7, North Jakarta

Date of Birth

: 23rd February 1993

Educations


Formal Education
2011 – present : Universitas Multimedia Nusantara - Major in Journalism (GPA: 3,88)
2008-2011
: Ipeka Sunter Senior High School



Informal Education
2014 – present : Violin Course at Willy Soemantri Gading Serpong
2012-2013 : Mandarin Course Grade IX at Taipei School Jakarta
2012-2013 : Pastry and Cake Making Course at Bogasari Baking Center Jakarta

Certification
Test of English for International Communication (TOEIC) score 785 out of 990

Organizational Experiences




President of Miss UMN 2013
Led many important projects such as :
 “Beauty is Me” Campaign -2014
 Charity at Komunitas Anak Langit -2014
 Charity at Dria Raba Foundation Bali -2013
 Beauty Class with Martha Tilaar -2013
Handled various events such as :
 Coordinator for “Beauty is Me” Campaign using new media -2014
 Talent Manager for “International Conference on New Media” -2013
Division of Student Welfare Staff Ikatan Komunikasi UMN
Handled various events as division coordinator with 7-10 members such as :
 Treasurer Fikom Night -2013
 Coordinator Documentation Division SCTV Goes to Campus -2013
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 Coordinator Accommodation Division Communication Festival -2013




PIC New Student Orientation 2012&2013
Mentored and responsible for 20 freshman students for 4 days to prepare them for university
life
Editor and reporter 2011-2013
Responsible for doing journalistic activity in online media (www.ultimagz-online.com) and two
magazines :
 Ultimagz : Kuliner, Wisata, Info Kampus, Fashion, Sosok, Solusi Psikologis Rubrics
 Insight Magazine : Fashion, Cerpen, Fokus Rubrics

Experiences


Internship as Production Assistant at Kompas TV - 2014



Master of ceremony
Master of ceremony for various events such as :
 “Beyond The Boundaries” Job Fair -2014
 “Memetik Matahari” Seminar by CEO Kompas Gramedia -2014
 “Citizen Journalism” Book Review by Pepih Nugraha -2013
 Open House UMN -2013
 “How to be a Good Entrepreneur” Seminar -2012
 Career Preparation Seminar by Astra International -2012
Moderator
Moderator for various events such as :
 New Student Orientation Forum -2014
 “We Do Care AIDS” Talkshow at Summarecon Mall Serpong -2013
(with Guest Speakers: Aline Adita, Yudie Octav, dr Monica)






Judge for Miss UMN 2014 Interview and Talent Night -2014
Contributor for Sembilan Magazine about Plagiarism edition of March -2012

Achievements
2014

: Winner of Young Journalist Awards “Video TV Show” category

2014

: Winner of Young Journalist Awards “Video TV Package” category

2013

: Miss UMN

2013

: Miss Favorite UMN

2010

: 4th rank of Vocal Group Competition “Ignite” at SMAK 1 Jakarta

2010

: 4th rank of Presenting Competition “SMAK 3 Week” at SMAK 3 Jakarta
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Skills








Journalist skills
Familiar with TV production’s equipment
Used to do journalist activity from preproduction until postproduction
Public speaking
Master of ceremony and moderator for various events attended by hundreds audiens
Organizational and leadership skills
Joined more than 25 committees and 11 organizations during senior high school and university
Choosen as head of event and coordinator at various work projects
Language skills
Indonesian language, english, basic chinese language
Computer skills
Microsoft office, adobe photoshop, adobe indesign, adobe premiere
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