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Editorial

KEBIRI SEJAK DALAM PIKIRAN
YY

gadis 14 tahun dari Dusun Kasie Kasubun, Kec. Rejang Lebong
- Bengkulu, menghebuskan nafas terakhir pada 2 April 2015. YY
meninggal setelah sebelumnya disiksa dan diperkosa oleh empatbelas
laki-laki teman sekampungnya . Ironisnya, tujuh diantara pemerkosa
tergolong masih anak-anak, di bawah 15 tahun. Peristiwa itu terjadi
didusun yang posisinya terletak diperbatasan Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Bengkulu.
Libido dan minuman keras adalah faktor yang paling dipersalahkan
dalam kasus YY. Padahal semua lelaki dan perempuan juga memiliki
Libido, begitu juga dengan jumlah peminum alkohol yang tidak lantas
melakukan perkosaan setelah menenggak minuman yang jauh lebih
keras dari tuak. Sebagian besar pelaku perkosaan adalah orang yang
dekat atau dikenali oleh korban. Karena melakukan perkosaan tentu tidak
semudah memasukkan racun sianida ke minuman Jessica, atau tidak
semudah menarik pelatuk pistol untuk menembak seseorang. Perkosaan
membutuhkan detail-detail dan akurasi. Bahkan pembagian peran,
dalam hal ini disebut Pelaku Berkelompok Sistematis (PBS). Karena
pelaku selalu meerupakan kelompok homogen dari segi sosial, kesukaan,
minat dan kebanyakan mengidentiﬁkasi diri dengan paham dan tontonan
yang sama.
Jelas YY jelas adalah target terpilih. Pelaku punya banyak pilihan selain
YY. Jjalan yang dilalui YY sepulang sekolah itu, juga adalah jalan yang
dilewati perempuan kampung-kampung sekitarnya. Bahkan setiap pagi
dan sore, para perempuan dengan hanya dililit kain sarung menutupi
dada, pasti melewati jalan itu jika hendak pergi dan kembali dari
sumberair dimana mereka mandi dan mencuci.
Alkohol benar adalah salah satu yang bisa memacu libido, tapi alkohol
bukan penyebab perkosaan terjadi, alkohol disini digunakan untuk
memacu adrenalin, lebih tepatnya menutupi ketakutan mereka, agar
rencana yang sudah bersarang dikepala empatbelas pemuda itu, bisa
berjalan sesuai rencana. Ide dan rencana tentang perkosaan, sekali lagi
sudah eksis jauh sebelum tegukan alkohol pertama masuk dan memacu
Sang Libido untuk bertindak cepat. Gagasan tentang tahapan dan
cara-cara penyiksaan sudah mereka siapkan dalam bentuk rundown.
Gagasan, rencana, rundown itu bahkan mungkin sudah ada sebelum
mereka memilih YY sebagai korban.
Gagasan seperti itu tidak bisa dimatikan hanya dengan suntikan kimiawi.
Gagasan seperti ini hidup, direproduksi, menular dan diyakini
sebagaimana sebuah ideologi dikembangkan. Dipuncak mata rantai
kekerasan ini, bertahtalah Sang Patriarki sebagai predator utama
sekaligus penghulu para pelaku pemerkosaan ini. Ini menjawab mengapa
pelaku pemerkosaan adalah laki-laki. Sebab dalam sebuah masyarakat
patriarki, ekpresi kekuasaan yang paling utama adalah ekpresi kekuasaan
dalam bentuk seksual. Relasi kuasa tubuh yang timpang itu lalu diadopsi
menjadi infrastruktur sosial, budaya, hukum, agama, politik dan
ekspresi/kebiasaan harian.
Dalam mengukuhkan kaki kekuasaannya, patriarki mengatur disumbatnya akses perempuan ke sumber-sumber ekonomi. Dalam pergaulan
sosial perempuan dibatasi oleh cara berpakaian dan tata karma tertentu,
yang oleh perempuan sendiri dianut tanpa melacak dari mana baik dan
buruk itu muncul. Di politik apalagi, domestiﬁkasi perempuan membuat
seolah-olah aﬁrmasi 30% yang tak kunjung dipenuhi adalah bukti bahwa
kaum perempuan memang tidak pantas dipanggung politik.
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Negara sepertinya tidak kuasa untuk menjerat para pelaku kekerasan
seksual. Produk hukum yang bagus sekalipun belum tentu efektif untuk
menekan angka perkosaan. Ini dikarenakan aparat penegak hukum
sendiri hidup dalam kontradiksi internal dan eksternal yang sudah begitu
kompleks. Bagaimana mungkin menggunakan instrumen hukum yang
bertentangan dengan nalar dan tubuh yang hidup, dibesarkan oleh dan
dalam buaian patriarki beratus tahun lamanya. Perlawananan RA Kartini
ternyata masih membutuhkan banyak pekerjaan rumah, sekolah sebagai
sarana utama kegiatan pendidikan yang dianggapnya mampu mengangkat derajat kaum perempuan, kini justru menjadi salah satu tempat
dimana kekerasan seksual sering terjadi.
Perkosaaan bisa hadir sebagai bentuk penyimpangan psikologis, tapi
lebih banyak adalah sebagai persoalan sosial. Berbagai argumentasi soal
ketimpangan pembangun, kelas sosial, kemarahan gender, atau komodiﬁkasi pasar yang kemudian membuat perkosaan menjadi simbol diambilnya satu komoditas dari sang Korban. Namun yang tentu paling banyak
memakan korban adalah perang. Dalam perang perkosaan adalah bentuk
penundukan seksual biologis satu pihak kepada pihak lainnya. Perempuan dijadikan harta rampasan. Yang pasti alkohol tidak ditemukan
sebagai awal perkosaan terjadi. Media terutama televisi malah mungkin
menjadi katalisator utama penyebaran informasi. Tayangan non-edukasi
seperti sinetron dan infotainmen serta iklan produk, seakan mengkonﬁrmasi kejayaan Sang Penghulu Predator di puncak kekuasaanya.
Tuhan tentu sangat mengasihi YY. Ditengah perjuangannya menahankan
sakit dan siksaan dari empatbelas laki-laki yang sedang memperkosanya,
Tuhan mengambil nyawanya. Mungkin satu—satunya yang tidak masuk
dalam rencana mereka adalah justru kematian YY. Bisa dibayangkan
bagaimana menderitanya YY jika masih hidup. Sebagai korban dirinya
akan menyaksikan para pelaku berkeliaran disekitar rumahnya seakan
tidak pernah terjadi hal yang buruk. YY tidak akan luput dari pengawasan
pelaku untuk memastikan YY tidak akan membuka mulut. Dan akhirnya
YY akan memlilih diam ketimbang membayangkan sisa hidupnya berhadapan dengan cibiran dan cemoohan sebagai korban yang telah direnggut kesuciannya. Berharap pada hukum lebih rumit lagi. Pada saat itulah
kebanyakan kasus perkosaan berulang selama bertahun lamanya.
Suntikan kimia untuk menjinakkan libido pelaku kekerasan seksual sudah
terbukti gagal. Beberapa negara sudah melakukan dan terbukti tidak
efektif menurunkan angka perkosaan. Senjata kimia itu hanya bisa
menjangkau syaraf dalam jangka waktu tertentu. Sementara perkosaan
dia hidup sebagai ide dan alat kekuasaan. Karena gagasan tidak akan
pernah mati hanya dengan suntikan kimia. Gagasan bahkan bisa hidup
lebih berkembang setelah pemikirnya mati.
Pembuluh darah utama predator-predator pemerkosa ini, tidak berada
dalam syaraf yang kasat mata. Patriarki akan terus hidup berorasi
tentang betapa gagahnya tindak kekerasan seksual tersebut. Selama
hukum tidak ditegakkan oleh orang yang bisa mengatasi bias gender
dalam dirinya, maka selama itu juga hukum hanya akan jadi alat Patriarki
melanggengkan kuasanya. Dia akan ciptakan kader yang akan berceramah di rumah ibadah, dapur, kasur sumur, bahkan mungkin dari gedung
DPR. Ide tentang kekerasan itu itu terus hidup ditubuh masyarakat kita,
bahkan di aparat penegak hukum kita, anggota parlemen kita. Tinggal
menunggu waktu, kita atau keluarga anda akan terseret masuk didalam
lingkar kekerasan itu. Entah sebagai pelaku atau korban.
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Tahun 2015
11.207 Kasus
Dari laporan Komnas Perempuan,
pada 2015 terjadi 11.207 kasus
kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), meningkat dari tahun 2014
sebanyak 8.624 kasus. Sasaran KDRT
mencakup isteri, pacar, anak perempuan, dan lainnya. Pelakunya bisa dari
suami, orang-orang yang masih memiliki hubungan darah seperti ayah,
kakak, adik, paman dan kakek, atau
hubungan kekerabatan lainnya, serta
pacar korban.
Di antara kasus-kasus KDRT, jenis
kekerasan seksual yang pada 2014
menempati peringkat ketiga (2.274
kasus) naik ke peringkat kedua pada
2015 (3.325 kasus).Kekerasan ﬁsik
masih menempati peringkat pertama,
sedangkan
selebihnya
adalah
kekerasan psikis dan ekonomi. Dari
3.325 kasus kekerasan seksual yang
terjadi pada 2015, jenis kekerasan yang
mendominasi adalah pemerkosaan
(2.399 kasus). Sisanya antara lain
pencabulan (601 kasus) dan pelecahan
seksual (166 kasus).

Pemerkosaan

2.399

Kasus

Pencabulan

601

Kasus

Pelecehan
Seksual

166
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5.002 kasus

di ranah komunitas
Selain KDRT, perempuan kerap
mendapat kekerasan di ranah komunitas, di mana pelaku dan korban tidak
memiliki hubungan darah, kekerabatan atau perkawinan. Pelakunya
bisa majikan (tetapi bukan dalam
kasus pekerja rumah tangga), tetangga, guru, rekan kerja, tokoh masyarakat, atau bahkan bisa orang yang
tidak dikenal sama sekali.

Pada 2015 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 5.002 kasus terjadi di
ranah komunitas, meningkat dari 2014
sebanyak 3.860 kasus. Di antara jenis
kekerasan yang dialami perempuan,
kekerasan seksual masih menempati
peringkat tertinggi, naik dari 56% pada
2014 menjadi 61% pada 2015.
Contoh-contoh kekerasan seksual di
ranah
komunitas
adalah
pemerkosaan, pencabulan, pelecehan
seksual, melarikan anak perempuan,
dan percobaan perkosaan.

Polemik

Jawa Barat
Komnas Perempuan mencatat setiap bulan 17 perempuan mengalami
pelecehan seksual. Dari data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaan
Perempuan dan Anak, daerah yang mencatat kasus kekerasan seksual
tertinggi adalah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
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17
WANITA
di lecehkan

Aceh

147

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak mencatat pada
2015 terjadi 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di
bawah umur.

K A S U S

PELECEHAN SEKSUAL
T E R H A D A P

ANAK - ANAK

Jawa Timur

2015
p a d a

LBH Surabaya mencatat pada 2015 terdapat 116 kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Angka tersebut
menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 183 kasus.

t a h u n

116pelecehan
KASUS

SEKSUAL

Sumatera Selatan

!

Tercatat pada 2014 terjadi 111 kasus
pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan.

111KASUS

PELECEHAN &

PEMERKOSAAN
di SUMSEL

DKI Jakarta
Dari data kepolisian, pada 2014 tercatat 63 kasus pemerkosaan
terhadap perempuan. Sementara kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur angkanya hampir mendekati 300 kasus.

2014
PEMERKOSAAN
63KASUS
300

PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK-ANAK

GRAFIK KEKERASAN SEKSUAL
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SIAPAKAH
PELAKU KEKERASAN
SESUNGGUHNYA

P

eneliti PBB dalam Studi Pria
dan Kekerasan di Asia dari
b e ra g a m N e g a ra
menerbitkan sebuah studi
mengenai akar kekerasan seksual
Oleh:
yang mencakup enam negara:
Anzi Matta*
Bangladesh, Cina, Kamboja,
Indonesia, Papua Guinea Baru, dan
Sri Lanka dalam dua tahun yang melibatkan 10.000
orang. Sekitar satu dari empat orang dalam studi ini
mengatakan mereka telah diperkosa seseorang dalam
hidup mereka. Satu dari sepuluh telah diperkosa
seseorang yang merupakan bukan kekasih atau
partner romantis mereka. Dalam kuesioner yang
dibagikan dalam studi ini tidak menggunakan kata
“pemerkosaan” untuk lebih memudahkan dan
keakuratan dalam studi. Mereka meminta orang-orang
menjawab apakah mereka pernah melakukan dari
pilihan berikut: “Memaksa seorang perempuan untuk
melakukan hubungan seks yang bukan kekasih atau
istri Anda” atau mereka pernah “Berhubungan seks
dengan seorang perempuan yang terlalu mabuk atau
dibius (tidak sadar) untuk menunjukkan apakah
mereka (korban) menginginkan seks”.
Berdasarkan studi tersebut tahulah kita bahwa
s e b e n a r nya b a nya k o ra n g - o ra n g ya n g t i d a k
menyadari apa itu “persetujuan”, banyak dari mereka
yang menjawab bahwa mereka memilih berhubungan
seks dengan seorang perempuan yang mabuk atau
dalam kondisi tidak sadar. Di luar Indonesia, khususnya
negara-negara maju, kita kerap mendengar laporan
pemerkosaan dalam keadaan mabuk di kepolisian,
tetapi tidak di Indonesia. Ada beberapa moralitas dan
hal yang tabu untuk berpikir bahwa seorang
perempuan tidak dapat minum, jika ia minum dan
kemudian diperkosa, maka itu memang salah si

perempuan yang menempatkan dirinya dalam bahaya.
Ini tidak terjadi hanya dalam keadaan mabuk, tapi
perempuan yang memakai rok pendek hingga
perempuan yang keluar malam. Ini disebut victimblaming. Bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa
kekerasan seksual terjadi karena dikarenakan “lack of
consent” dan Anda perlu mencatat itu.
Kemudian kita atau Anda yang memiliki sedikit nurani
itu untuk bertanya kenapa banyak yang mengamini
victim blaming meskipun itu bertentangan tak hanya
dari hukum, tetapi hati mereka? Ada tiga teori populer
yang saya rangkum berkaitan dengan terciptanya
victim-blaming. Pertama, Just World Hypothesis, di
mana individu-individu yakin bahwa dunia itu aman
dan orang-orang akan mendapatkan apa yang
“pantas” mereka dapatkan. Individu-individu ini
percaya bahwa sistem sosial yang mempengaruhi
mereka itu adil. Mereka percaya bahwa hal baik terjadi
pada orang baik, dan hal buruk terjadi bagi orang
buruk. Kesimpulannya adalah mereka percaya bahwa
korban kekerasan seksual terjadi karena kesalahan
mereka, dalam cara ini, mereka yang percaya bahwa di
dunia ini tidak ada yang polos atau tak bersalah, tetapi
karena seseorang “pantas”. Kedua, Attribution Error.
Menurut Kelly dan Heider, ada dua kategori atribusi:
internal dan eksternal. Individu yang membuat atribusi
internal adalah ketika mereka menyadari karakteristik
personal seseorang yang mempengaruhi aksi dan
situasi. Atribusi eksternal, bagaimanapun, lingkungan
yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ketiga,
Invulnerability Theory, di mana orang-orang yang
menyalahkan korban untuk melindungi perasaan
“ketidakamanan” mereka sendiri. Bahkan orang-orang
terdekat dan bahkan anggota keluarga pelaku
kekerasan seksual menyalahkan korban karena untuk
melindungi “perasaan” mereka dari kenyataan bahwa

Koran Solidaritas, Edisi X Mei 2016

pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat
m e re ka , s e h i n g g a c a ra p a l i n g a m a n a d a l a h
menyalahkan korban.
Kelas Menengah dan Teori Victim Blaming-nya
Istilah menyalahkan korban atau victim blaming
diungkapkan pertama kali oleh psikolog William Ryan
pada buku Blaming the Victim sebagai ideologi yang
digunakan untuk membenarkan rasisme dan
ketidakadilan terhadap orang kulit hitam di Amerika
Serikat saat membantah Daniel Patrick Moynihan
tahun 1965 untuk Laporan Moynihan-nya. Intinya dari
Laporan Moynihan adalah: tiga abad perlakuan buruk
terjadi di tangan orang kulit putih yang menciptakan
perbudakan Amerika, menciptakan kekisruhan yang
berkepanjangan dalam struktur keluarga orang kulit
hitam, yang mana disebabkan oleh tingginya angka
kelahiran, tidak berperannya fungsi ayah, atau orang
tua tunggal. Lalu Moynihan mengaitkan hal tersebut
dengan relativitas angka kemiskinan, pengangguran,
pendidikan, dan kemapanan ﬁnansial dalam populasi
o ra n g ku l i t h i t a m . M oy n i h a n m e n g a d vo ka s i
implementasi program-program pemerintahan yang
didesain untuk menguatkan keluarga nuklir orangorang kulit hitam.
Seperti halnya para pemerhati sosial-politik yang
kerap melihat dari angka-angka statistik kemiskinan.
Menyebalkannya adalah media massa menciptakan
opini publik yang membenarkan hal tersebut. Seakanakan kejahatan memang sudah selayaknya terjadi di
kelas menengah ke bawah. Lalu, apa standar
“kemiskinan” mereka? Pekerjaan dan penghasilan
mereka? Bila analisanya sesederhana bahwa angkaangka statsistik kemiskinan menciptakan budaya
pemerkosaan di kalangan kelas bawah, apakah lantas
orang Dayak pedalaman di hulu sungai Malinau yang
tergolong “miskin” dalam angka statistik juga
mengembangkan dengan sendirinya budaya
pemerkosaan hanya karena mereka, secara statistik
ekonomi, miskin? Saat inilah victim blaming tidak
terjadi kepada korban pemerkosaan, tetapi “orangorang miskin”.
Kurang lebih George Kent, profesor ilmu politik dari
Universitas Hawaii, mengatakan hal yang sama, “Beri
seseorang ikan dan dia makan untuk hari ini, tapi
mengajarkan orang untuk ikan dan dia makan untuk
seumur hidup.” Kent mengatakan bahwa orang kulit
lebih mampu “menentukan” apa yang lebih layak bagi
orang kulit hitam. Seperti halnya kelas menengah atau
ke l a s m e n e n g a h a t a s ya n g ra s a nya p a n t a s
menentukan mengenai bagaimana “kelas menengah
bawah” sebaiknya hidup dan menganalisa dengan
sederhana mengenai kemampuan yang dimiliki
mereka. Inilah yang kita lakukan. Anda dapat terkagetkaget melihat angka statistik kemiskinan dan angka
kriminalitas, tetapi perlu juga diketahui bahwa
kejahatan dan tindak kriminil tidak hanya terjadi di
kelas menengah ke bawah. Itu hanya yang tercatat
statistik, nyatanya ada “kejahatan-kejahatan” kelas

menengah dan kelas menengah atas yang tak
dilaporkan. Katakanlah bahwa memang kelas
menengah ke bawah memiliki permasalahan,
terutama dalam pendidikan, sehingga kemudian ini
yang menjadi tolak ukur dengan tindakan kriminalitas.
Kelas menengah atau kelas menengah atas yang
melakukan tindakan kriminil seperti pemerkosaan
mungkin jarang tercatat atau dikasuskan dalam
pengadilan karena kemungkinan besar mereka
memiliki ketakutan akan hukum dan tentu saja
persoalan kasus pemerkosaan ini terjadi. Untuk
kemungkinan sebagian besar kasus pemerkosaan
kelas menengah ke bawah terjadi dengan pemaksaan
yang dilakukan di tempat seperti kebun atau ladang,
sementara yang luput dari pandangan kita adalah
bahwa juga terjadi pemerkosaan yang terjadi di kamar,
hotel, bar, dan lainnya, tempat-tempat yang menurut
kita tidak mungkin terjadi pemerkosaan, tempattempat yang menurut kita adalah kelas menengah dan
kelas menengah atas seharusnya berada dan tak
mungkin melakukan “pemerkosaan”. Sesungguhnya
“pemerkosaan” tidak terjadi karena pelaku yang
melakukan saja, tetapi masyarakat juga yang
membantu membentuk logika dan rape culture.
Temukan beberapa berita pemerkosaan dan tak
jarang kita dapat melihat komentar-komentar atau
candaan mengenai pemerkosaan. Ada dua kasus yang
dapat kita perhatikan: pertama, kasus pemerkosaan
yang menimpa perempuan 19 tahun di Manado, yang
diperkosa oleh belasan pemuda dan kedua, kasus
pemerkosaan yang menimpa seorang gadis dan
kemudian dalam alat vitalnya dimasukan ganggang
cangkul.
Tunggu dulu, mungkin normalnya kita karena memiliki
rasa empati, berpikir bahwa tindakan-tindakan
tersebut di luar nurani dan logika berpikir kita, namun
nyatanya banyak juga orang-orang yang menikmati
kejadian tersebut dan kemudian membuat beberapa
candaan. Untuk kasus yang pertama, orang-orang
akan menyalahkan perempuan tersebut yang bekerja
di sebuah tempat karaoke. Untuk kasus kedua,
beberapa orang moralis menetapkan standar moral
mereka dalam lelucon yang kurang lebih seperti “tidak
menjaga aurat? Masih ada cangkul.”. Kasus
pemerkosaan yang dijadikan bahan lelucon untuk
menyebarkan ajaran, kepercayaan mereka, yang tak
lebih malah menciptakan logika kekerasan seksual.
Sesungguhnya untuk mencegah terjadinya kekerasan
seksual dapat dimulai dari diri sendiri dan orang-orang
terdekat kita, jangan sampai mereka korban, terlebih
lagi menjadi andil atau pelaku. Jangan pernah
berhenti untuk curiga, bahkan terhadap diri Anda
sendiri!

*. Penulis adalah Ilustrator, aktif menulis di Majalah
Geotimes
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HUKUMAN PEMERKOSA,
BERKACA PADA INDIA

S

Oleh:

Merry
Magdalena*

etiap kali ada kasus perkosaan
brutal, selalu muncul teriakan
untuk menghukum mati
pemerkosa. Setidaknya, memberi
hukuman seberat mungkin, seperti
kebiri atau hukuman seumur hidup.
Itulah yang terjadi pasca kasus Yuyun,
menyusul kemudian Eno, dan
kebiadaban Sony Sandra asal Kediri.

Publik, media massa, LSM, mendesak agar hukuman
pemerkosa diperberat. Semua terakumulasi dari kasuskasus perkosaan brutal sebelumnya. Yang paling gres,
Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Perppu tentang
hukuman mati dan kebiri bagi pemerkosa anak, Perppu
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Muncul pertanyaan, apakah setiap tindak kejahatan akan
berkurang setelah ancaman hukumannya diperberat?
Di India, para pemerkosa sejak 2013 mestinya berpikir
p a n j a n g . S e te l a h n e g a ra i t u d i g u n c a n g k a n o l e h
meningkatnya kasus perkosaan secara drastis, baru
kemudian pemerintahnya menerapkan Anti Rape Bill sejak
April 2013. Pada kasus berat, pelaku perkosaan bisa dikenai
hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Agaknya
hukuman ini merupakan hasil desakan amuk massa dan
media atas kasus perkosaan brutal massal terhadap Jyoti
Singh, mahasiswi di New Delhi, Desember 2012.
Kasus perkosaan di India sempat menjadi perhatian dunia,
sejak kasus perkosaaan mengalami lonjakan sebesar 7,1
persen pada 2010. Mayoritas korbannya wanita di bawah
umur. Tersiar kabar, setiap 20 menit terjadi kasus perkosaan
di India. Media barat menjuluki India sebagai ibukota
perkosaan dunia.
Apakah diterapkannya Anti Rape Bill sejak April 2013 India
sukses menekan kasus perkosaan? India Today merilis data
pada September 2014, di negara itu terjadi 92 kasus
perkosaan setiap hari. Bahkan peningkatan kasus perkosaan
tetap “langgeng” , yaitu dari 24.923 kasus di tahun 2012,
menjadi 33.707 pada 2013, menurut National Crime Records
Bureau (NCRB).
Pada 23 April 2016, kembali merebak kasus perkosaan
disertai pembunuhan sadis di Kerala. Korbannya seorang

gadis dari kasta rendah. Yang membuat publik murka, tidak
ada tindakan apapun dari kepolisian setelah berhari-hari
kasus itu dilaporkan. Disinyalir, ketidakpedulian penegak
hukum dipicu oleh status korban yang berasal dari kasta
Dalit, kasta paling rendah di India. Sementara pelakunya
berasal dari kasta lebih tinggi.
Mei 2014, di Uttar Pradesh ditemukan dua wanita Dalit tewas
digantung setelah diperkosa secara massal. Ada
kecenderungan menjadikan wanita Dalit sebagai obyek
perkosaan dan hukum seolah menutup mata. Lebih dari
empat wanita Dalit diperkosa setiap hari di seantero India.
Dalit Media Watch melaporkan, kasta terendah itu menjadi
sasaran serangan pembunuhan, perkosaan dan
penganiayaan setiap waktu.
Berkaca dari India, terlihat bahwa seberat apapun ancaman
hukuman atas pemerkosa, tidak akan menyurutkan kasus
perkosaan. Apalah artinya penetapan hukuman gantung,
tembak mati, kebiri kimia, kebiri fisik, atau apapun itu, selama
para penegak hukum masih meremehkan kasus perkosaan?
Saya pernah mengira, manusia paling sial di muka bumi ini
adalah mereka yang dilahirkan sebagai wanita, miskin, dan
bodoh. Ternyata ada yang lebih sial lagi, yaitu yang dilahirkan
sebagai wanita, miskin, bodoh, dan berkasta rendah.
Memang tidak ada kasta di Indonesia seperti halnya di India.
Namun aparat, penegak hukum, pengambil keputusan, para
pejabat, bahkan khalayak pada umumnya, masih
memandang status sosial dan ekonomi.
Bagaimana bisa Sony Sandra, seorang pengusaha kaya asal
Kediri bisa memperkosa 58 gadis selama bertahun-tahun
lamanya? Ada pembiaran, persekongkolan massal antar
warga di sana yang “melegalkan” aksi biadab itu. Aparat pun
kabarnya tidak bergeming. Setelah sekian lama, baru
kasusnya dibawa ke meja hijau, dan menghasilkan vonis yang
mengecewakan bagi para korban.
Berkaca dari India, yang kita butuhkan bukan ancaman
hukuman semata. Kita butuh kesadaran individu manusia
untuk berhenti mengikuti nalar kebinatangannya. Termasuk
a p a ra t , p e n e g a k h u k u m , d a n p u b l i k ya n g wa j i b
menghentikan pembiaran atas aksi-aksi biadab atas nama
uang dan kekuasaan.
*.Pendiri PoliTwika.Com

Koran Solidaritas, Edisi X Mei 2016

Kebudayaan

KITA BUKAN KORBAN
TAPI JUSTRU PEMERKOSA!

Oleh:
E.S Ito

Senin 4 April 2016, bendera Merah Putih berkibar di
halaman SMP Padang Ulak Tanding. Betapa bahagianya
siswi itu melihat bendera yang baru saja dicucinya
sekarang melambai gagah di angkasa. Pada saat masuk
kelas perasaannya semakin berbunga-bunga. Dia
menghamparkan taplak meja yang kemarin juga
dibawanya pulang sama bersihnya dengan sang bendera. Sayangnya, tidak ada Senin untuk YY setelah Sabtu
kelabu itu.
Sabtu 2 April 2016, YY pulang sekolah dengan satu
tugas istimewa mencuci bendera merah putih dan
taplak meja dari sekolah. YY mungkin belum tahu
bahwa 70 tahun yang silam seorang gadis dari Bengkulu lah yang menjahit bendera pusaka merah putih dari
kain taplak meja. Ibu negara kita Fatmawati.
Empas belas remaja yang menghadangnya tentu tidak
peduli dengan semua ini. Sebab lewat televisi, Jakarta
tidak mengajarkan mereka untuk beradab tetapi malah
mendorongnya jadi biadab. Empat belas remaja ini
adalah KITA yang terbiasa mempertontonkan keberingasan, ﬁtnah, kesewenang-wenangan dan beragam
kebiadaban lain yang kita anggap benar karena diamini
media. Sementara YY adalah MEREKA yang hidupnya
diabaikan, ditindas dan diperkosa hanya karena tidak
bisa bersuara.

Koran Solidaritas,

Andai saja harapan di daerah seperti Rejang Lebong
seluas imaji yang ditampilkan dalam televisi. Tentu
empat belas remaja tanggung ini tidak perlu ada. Sayangnya, Rejang Lebong tidak ada bedanya dengan
ratusan daerah lainnya di Indonesia. Hanya satu cita-cita yang ada, yaitu jadi Pegawai Negeri Sipil, pekerjaan
lain hanyalah ketentuan nasib belaka.
Cerah langit penjuru Indonesia hanya fatamorgana
yang menyelimuti gelapnya cita-cita para remaja. Dan
empat belas remaja laknat itu bahkan tidak perlu
mabuk Tuak untuk melampiaskan kebejatannya. Sebab
dalam gelap nasib mereka, kejahatan tinggal menunggu waktu. YY telah kembali padaNya, sesuatu yang
istimewa mungkin telah menunggunya di alam sana.
Jauh lebih indah dari impian tertinggi YY.
Empat belas remaja tanggung itu sepanjang hidupnya
akan sibuk mencari dalih dari kebejatan mereka. Dan
mereka (sebagaimana KITA), pelan-pelan akan
memaafkan diri sendiri dan melupakan peristiwa ini.
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Dunia Kita

JEJAK KASUS PERKOSAAN
SEBAGAI ALAT KEKUASAAN
PERKOSAAN MASSAL

Dinasti Qing

10,000 Korban
Perempuan Korea (Kerajaan Joseon)

Dalam invasi kedua Manchuria, dinasti Qing merebut banyak perempuan
Korea yang kemudian menjadi sasaran pemerkosaan. Meskipun bisa
ditebus, tetapi kebanyakan keluarga mereka tidak mau menerima kembali,
karena dianggap tidak suci lagi. Gugatan cerai meningkat tajam, menciptakan kekacauan sosial saat itu.

Jugun
Ianfu
1937 - 1945
Perang Dunia II
Untuk mencegah kejadian perkosaan
massal seperti di Nanking (China), tentara
imperialis Jepang membangun sistem
jugun ianfu di daerah-daerah pendudukan. Awalnya dipasok dari PSK asal
Jepang, tetapi kemudian mulai merekrut
perempuan lokal, yang ditipu dengan
iming-iming bekerja di pabrik, ternyata
berakhir dalam perbudakan seksual.
Hingga sekarang pemerintah Jepang tidak
mau mengakui praktik jugun ianfu. Antara
1951-1965 terjadi negosiasi antara Korea
dan Jepang untuk ganti rugi, tetapi tidak
diberikan langsung kepada korban.
Tuntutan kompensasi dan permintaan
maaf masih terus dilancarkan kepada
pemerintah Jepang.

Milisi Hutu
Tentara Rwanda
April - Juli 1994
Rwanda, Genosida

Tentara Republik Serpska
Unit paramiliter Serbia

1992 - 1995
Perang Bosnia
Selama perang, aksi pembersihan etnik
melibatkan pula taktik pemerkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia. Di kota
Foca, rumah-rumah tahanan dijadikan
kamp pemerkosaan, salah satunya yang
terkenal "rumah Karaman". Kepala polisi
Dragoljub Kunarac yang terlibat kemudian
diseret ke Pengadilan Kejahatan Internasional sebagai penjahat perang. Banyak
perempuan di bawah umur dijadikan budak
seks tentara Serbia. Tersangka lainnya
Radomir Kovac menyekap empat perempuan di apartemennya, dan menjual tiga
orang perempuan.

Usai kejadian genosida, Pelapor Khusus
PBB untuk Rwanda melaporkan terjadinya
pemerkosaan massal disertai kelahiran
2000-5000 bayi sebagai akibatnya.
Propaganda kebencian berbasis gender
yang ditujukan kepada perempuan etnik
Tutsi maupun etnik Hutu yang moderat
sudah muncul di koran-koran Rwanda
sebelum
genosida.
Dampak
dari
pemerkosaan tersebut tidak hanya menciptakan stigma sosial, tetapi juga menyebarnya berbagai penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

20.000 - 410.000 Korban
(Korea, China, Taiwan, Filipina, Myanmar, Thailand,
Vietnam, Malaysia, Indonesia, Timor Leste)

12.000 - 50.000 Korban

250.000 - 500.000 Korban

Muslim Bosnia

Perempuan etnik Tutsi

Milisi Hutu (Rwanda), milisi Tutsi (Gerakan 23 Maret)

1996 - 2003
Perang Kongo 1 - 2

200,000 Korban
Perempuan dan anak-anak di bagian timur
wilayah Kongo, terutama di daerah Kivu

Setelah kejadian genosida di Rwanda, ratusan ribu pengungsi Hutu membanjiri wilayah timur
Kongo, termasuk di antaranya milisi ekstremis Hutu (Interahamwe). Ketegangan antar-etnik di
daerah perbatasan, seiring merosotnya kekuasaan diktator Presiden Mobutu Sese Seko, membangkitkan perlawanan dari para pemberontak dan milisi asing. Gelombang perang berakhir dengan
terpilihnya secara demokratis Joseph Kabila, putera dari pemimpin pemberontak Laurent Kabila.
Selama kekacauan tersebut, dilaporkan banyak terjadi pemerkosaan dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak-anak.
Koran Solidaritas,
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Tentara Sudan, milisi Arab Janjaweed
2003 - Sekarang
Sudan,Perang Darfur
Perang di Darfur pecah setelah pemberontak SLM dan JEM yang menuding pemerintah Sudan menindas penduduk non-Arab. Keterlibatan milisi Janjaweed memicu aksi-aksi pemerkosaan sebagai
bagian dari pembersihan etnik. Pengadilan Kejahatan Internasional ICC memerintahkan penangkapan
terhadap Menteri Dalam Negeri Ahmad Haroun yang dituding merekrut milisi Janjaweed. Bahkan Presiden Omar al-Bashir juga masuk dalam daftar perintah penangkapan ICC terkait kejahatan kemanusiaan
di Darfur.
9,300 Korban
Perempuan dan anak-anak
etnik kulit hitam Afrika

PERKOSAAN MASSAL, SELAMA GELOMBANG PROTES

Tentara Mesir, demonstran
2011 - 2014
Mesir, Arab Spring
Pada 3 Februari 2011 koresponden CBS Lara Logan diculik tentara Mesir dan mengalami
kekerasan serta pelecehan seksual. Pada 2 Juli 2013 seorang jurnalis perempuan asal
Belanda diperkosa oleh 5 orang saat meliput aksi protes di Lapangan Tahrir Kairo. Besoknya dilaporkan 91 orang perempuan diperkosa dan dilecehkan di Lapangan Tahrir.
92 Korban
Jurnalis, perempuan peserta protes

Pelecehan Massal
Imigran asal Arab dan Afrika Utara
1 Januari 2016
Jerman, Perayaan Tahun Baru 2016
Di tengah gelombang pengungsi Timur Tengah ke Eropa, masyarakat Jerman dikejutkan dengan peristiwa
pelecehan disertai pemerkosaan pada perayaan Tahun Baru di seputar stasiun pusat kota Cologne. Aksi
tersebut diduga direncanakan oleh sekitar 1.000 orang anak muda yang menargetkan perempuan. Di
Hamburg dan Stuttgart para perempuan melaporkan telah dirampok dan dilecehkan. Jerman menjadi
tujuan utama para pencari suaka yang juga membangkitkan sentimen menolak imigran dan anti-Islam.

80 Korban
Perempuan di kota Cologne, Hamburg dan Stuttgart
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Mereka yang Keras Melawan Kekerasan Seksual

Musdah Mulia

Azriana

IRCP

Komnas Perempuan

“Pendidikan Seksual Komprehensif
untuk Menghargai Sesama”

“Kekerasan Seksual Merupakan
Penundukan terhadap Perempuan”

Profesor perempuan pertama LIPI ini dikenal dengan
pandangannya yang kritis terhadap persoalan seksualitas
dari sudut pandang Islam. Dalam bukunya yang berjudul
“Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era kita”, Musdah Muliamemaparkan seksualitas sebagai sebuah konstruksi sosial.
Tertutupnya pengetahuan masyarakat pada seksualitas
terkait dengan resistensi yang bersumber dari interpretasi
agama. Tetapi pengetahuan seksualitas itu harus disampaikan untuk menghindari semakin memburuknya fenomena kekerasan seksual.
Dalam aksi menyalakan lilin untuk solidaritas korban
kekerasan seksual di Tugu Proklamasi, mewakili Indonesia
Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah
mengimbau agar diselenggarakan pendidikan seksual
secara komprehensif. Musdah berharap masyarakat tidak
lagi menganggap tabu pendidikan seksual, karena dengan
itu akan mengajarkan untuk menghargai sesama manusia.
Dalam wawancara dengan laman Madina Online, guru
besar UIN Syarif Hidayatullah ini mengkritik pemberatan
hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Menurut
Musdah, hukuman kebiri menunjukkan pemerintah gagal
total dalam memahami akar persoalan terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak. Bagi Musdah, pendidikan seksual harus dimulai dari kalangan anak muda,
karena mereka yang sudah tua sulit untuk menerima.
Musdah berharap pendidikan seksual dapat dikembangkan
di Dunia Islam, seperti rencana konferensi internasional
tentang hak reproduksi yang bakal diselenggarakan
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Turki bulan Desember
mendatang.

Angka kekerasan seksual di Indonesia makin mengkhawatirkan. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa
rata-rata setiap harinya 1 dari 35 perempuan Indonesia
mengalami kekerasan seksual, atau tiap 2 jam ada 3 orang
korban. Tetapi Ketua Komnas Perempuan Azriana juga
mengritik hukuman kebiri, karena tidak saja melanggar
HAM, tetapi bahwa pemerkosaan bukan melulu soal hasrat
seksual.
Menurut Azriana, kekerasan seksual merupakan bentuk
kontrol dan wujud kuasa terhadap perempuan, sebagai
objek dan simbol kesucian, dan pemerkosaan adalah
upaya penundukan. Azriana lebih menawarkan agar
Negara menyediakan informasi yang mutakhir tentang
kekerasan seksual, menguatkan pemahaman di kalangan
masyarakat dan aparat, dan perlindungan hukum bagi
korban. “Sistem hukum kita tak memiliki ruang yang baik
bagi korban,” ungkap Azriana kepada Kompas.
Berdasarkan data mitra perempuan dari Forum Pengada
Layanan, kasus kekerasan seksual yang dapat diproses
hingga persidangan rata-rata hanya mencapai 10%. RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan
penting, tidak saja mengandung prinsip hukuman yang
manusiawi dan tidak merendahkan martabat, tetapi juga
menekankan hak-hak korban. Sebelum menjabat komisioner Komnas Perempuan, Azriana bergiat di Aceh sebagai
relawan kemanusiaan saat konﬂik. Azriana juga kerap
mengritik dampak penerapan Syariat Islam terhadap
perempuan di Aceh. Menurut Azriana, sejarah mencatat
peran penting perempuan dalam masyarakat Aceh,
terbukti banyak ratu dan pejuang perempuan seperti Cut
Nyak Dhien.
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Mereka yang Keras Melawan Kekerasan Seksual

Nihayatul Waﬁroh

Kartika Jahja

Anggota DPR

One Billion Rising

“Tidak Ada Tawar-Menawar
untuk Regulasi yang Tegas”

“Melawan Kekerasan dengan Menari”

Di mana politisi perempuan ketika kekerasan seksual
marak, tulis Rappler Indonesia. Padahal tercatat ada 35
kepala daerah perempuan yang menang dalam Pilkada
Serentak 2015 lalu, dan masih banyak lagi ratusan politisi
perempuan di seluruh Indonesia. Kebanyakan mengaku
malas berhadapan dengan media karena jarang memuat
pernyataan mereka. Mereka merasa tidak diakomodasi
media arus utama seperti koran, radio atau televisi lokal,
persoalan yang sebetulnya juga dihadapi di level nasional.
Media jarang menampilkan politisi perempuan untuk
menanggapi isu-isu yang sedang hangat, apalagi jika
berkaitan dengan persoalan perempuan. Dari segelintir itu,
Nihayatul Waﬁroh memanfaatkan media sosial Facebook
ketika mengritik pidato seorang Kapolsek yang bias
gender. Sang Kapolsek meminta para ibu untuk mengawasi anak-anak perempuannya supaya tidak jadi korban
kekerasan seksual.
Nihayatul langsung membantah, karena seharusnya
anak-anak laki-laki juga diajari untuk menghormati perempuan. Anggota Komisi IX DPR ini turut sebagai pengusul
masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Sebelumnya
RUU tersebut selalu gagal masuk Prolegnas, padahal RUU
ini sangat signiﬁkan mengingat kasus- kasus kekerasan
seksual semakin meningkat. “Indonesia sedang darurat
kekerasan seksual, tidak ada tawar-menawar lagi untuk
tidak segera membuat regulasi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan rasa aman
bagi korban,” tegas Nihayatul kepada NU Online. Anggota
DPR dari Fraksi PKB ini juga tergolong rajin turun ke lapangan mengecek langsung pelayanan publik di daerah pemilihannya, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo.

Kalau saja Kartika Jahja tidak mengangkat kasus YY
melalui kicauannya di media sosial, barangkali masyarakat
Indonesia tak akan tergerak untuk melawan kekerasan
seksual. “Kita sudah mati rasa,” kicau Tika, musisi independen yang menginisiasi tagar #NyalauntukYuyun di Twitter.
Menurut Tika, kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat
genting, tetapi sayangnya masih dianggap sepele.
sepele. “Semua orang punya tugas untuk melawan
kekerasan seksual,” tutur Tika kepada BBC Indonesia.
Pentolan grup musik Tika and The Dissidents itu mengajak
follower-nya yang mencapai 16 ribu untuk menyebar video
pendek yang dipostingnya sebagai bentuk solidaritas
kepada YY dan korban-korban kekerasan seksual lainnya.
Keterlibatan Tika dalam isu-isu perempuan bukan baru-baru saja. Sudah sejak tiga tahun lalu Tika bergabung dalam
One Billion Rising (OBR) Indonesia, bagian dari gerakan
global untuk menyuarakan perlawanan kekerasan terhadap perempuan.
OBR mengajak satu miliar perempuan dan siapa saja yang
peduli untuk mendengar, bertindak dan menari secara
serentak. “Makin banyak korban yang berani bersuara,
bukan hanya dari kalangan yang dikenal sebagai aktivis
perempuan saja,” kata Tika kepada Antara. Selain menyanyi dan menari, Tika juga menyuarakan isu-isu perempuan melalui seni rupa. Bersama sejumlah seniman perempuan, Tika menyajikan karya instalasi dalam pameran
“Wani Ditata Project” di Taman Ismail Marzuki, Oktober
2015. Dengan menggantung bantal secara berurutan, sejak
anak-anak, dewasa, hingga menjadi isteri, Tika menggambarkan betapa perempuan hanya memainkan peran
sebagai sosok pembantu dalamkehidupan keluarga dan
sosial.
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Sikap Kita
Sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia – DPP PSI

SUNTIK MATI AKARNYA

BUKAN SYARAFNYA
Terhadap Semakin Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia
Mengamati tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terkhusus kasus perkosaan disertai
penyiksaan bahkan tidak sedikit yang sampai dihilangkan
nyawanya DPP-PSI sebagai Partai yang salah satu konstituennya adalah Kaum Perempuan, berpendapat ini adalah
sebuah gejala sosial yang sudah sampai pada tingkat
menakutkan dan harus segera ditangani. Dua masa depan
Indonesia, yakni perempuan dan anak-anak terus menerus
menjadi korban tindaka tidak berperikemanusiaan.
Perkosaan adalah jenis kekerasan seksual dengan daya
rusak psikologis paling tinggi. Selain karena adanya
pemaksaan bilogis dan biasanya disertai kekerasan.
Korban perkosaan juga akan semakin terpuruk karena
menemui dirinya berada di dalam satu lingkungan sosial
yang malah cenderung menyahkan dirinya secara moral.

Koran Solidaritas,

Soal cara berpakaian, jam keluar, tanpa pamit adalah
tuduhan yang paling sering diterima oleh korban
perkosaan. Tidak jarang korban akhirnya memilih diam
dan menyimpan sendiri kejadian itu. Untuk berharap
perlindungan hukum apalagi, kasus perkosaan membutuhkan perlakuan khusus, selain karena trauma, pelakunya
biasanya tidak berada jauh dari korban. Sementara hanya
sedikit Kantor Polisi yangmemiliki fasilitas tersebut.
Kekerasan berlapis ditanggung oleh korban perkosaan:
Pelaku langsung, kekerasan oleh keluarga, kekerasan oleh
Masyarakat, kekerasan oleh Media yang secara sembarangan mengutip namanya dan fotonya dimana-mana.
Kekerasan dari kaum pimpinan agama dan adat terentu,
dan terakhir kekerasan dari aparat penegak hukum dalam
hal ini juga Negara. Negara gagal menyediakan rasa aman
dan keadilan bagi korban.
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Sikap Kita

Angka kekerasan semakin tinggi, namun kasus yang
tuntas semakin seidikit. Maka hari ini PSI mengambil sikap
sebagai berikut:

1.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah
wujud paling nyata dari kekuasaan budaya Patriarki yang masih mencengkram masyarakat Indonesia.

2.

Bukan suntikan kimiawi yang bisa mengakhiri
cerita duka ini, Kita butuh suntikan yang lebih
tepat sasaran ke akar kultur patriarki. Tidaka ada
jalan lain adalah dengan Pendidikan.

3.

Kementerian Pendidikan agar secara serius
segera memasukkan kurikulum kesetaraan
gender dan pendidikan seks dini kepada peserta
didik.

4.

Aparat penegak hukum adalah pihak yang harus
segera membereskan kepalanya dari kepercayaan patriarki. Karena hukum yang sebaik
apapun tidak akan berjalan dengan baik, jika
penegak hukumnya sendiri masih mengalami
bentrokan keyakinan yang sejak awal sudah
diskriminatif.

5.

Jangan batasi kesempatan perempuan untuk
berkarir, berpolitik dan menjalankan peran
sosialnya. Karena sesungguhnya pembagian
peran rumah tangga adalah tanggung jawab
keduanya.

6.

UU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah
sebuah keharusan. Namun menjalankannya
dengan tegas konsekuen adalah tugas yang lebih
utama lagi.

Demikian pernyataan ini kami buat, kami tujukan kepada
seluruh perempuan Indonesia, katakana kepada Patriarki
kalaupun pernah sekali kau lecehkan tubuh kami, kami
tidak akan pernah biarkan yang kedua kali terjadi, begitu
seterusnya, sebagai bukti bahwa mereka tidak akan
pernah mampu merampas martabat yang telah menjadi
nadi dan daging dalam tubuh kaum perempuan.

Koran Solidaritas,

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dalam aksi
#SolidaritasYY di Bundaran HI, Minggu, 8 Mei 2016

Kepada seluruh Korban Kekerasan Seksual di
Indonesia .. Ayo kita bangun bersama, rajut
kembali kekuatan kita, bangunkan mereka
yang masih ketakutan dan memilih diam.
Hanya kita yang bisa membantu dan merubah
nasib kita sendiri.

Jakarta, Mei 2016
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia
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