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SIARAN PERS 

Nomor: 07/Siaran Pers/LBH-Mksr/I/2014 

“MENGUTUK KERAS  PEMERKOSAAN TAHANAN DI POLSEK WAJO” 

  

Pemerintah Indonesia telah  meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1984. Dengan instrument tersebut bisa mendorong diberlakuknya perundang-

undangan nasional yang bisa memberikan perlindungan terhadap Perempuan dari 

segala bentuk kekerasan dan merubah praktek-praktek dan  budaya yang didasarkan 

pada inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin yang menjadi akar dari 

perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap Perempuan namun kenyataanya 

kekerasan seksual yang menimpa perempuan cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun 

Dengan semakin tingginya emansipasi  perempuan yang terjun ke ruang public  mesti 

didukung oleh Peran serta Negara diantaranya dengan memberikan perlindungan 

perempuan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual, kekerasan seksual 

yang menimpa Perempuan yang sedang ditahan di Polsek Wajo Makassar 

mencerminkan lemahnya Perlindungan Negara terhadap Perempuan dari segala 

bentuk Kekerasan dimana Institusi Polri sebagai lembaga Penegak Hukum yang 

seharusnya memberikan  perlindungan Kepada setiap warga Negara dari segala 

bentuk kekerasan dan tindakan criminal realitas yang terjadi malah sebaliknya dimana 

Kantor Kepolisian  malah menjadi tempat terjadinya tindakan criminal dan menjadi 

tempat segala bentuk kekerasan seksual. 

Peristiwa tersebut  telah mencoreng institusi Polri sebagai Lembaga Penegak Hukum 

dan kuat indikasi Anggota Kepolisian telah melakukan kelalaian dalam memberikan 

perlindungan dan jaminan rasa aman kepada seorang tahanan yang sedang ditahan di 

ruang tahanan Polsek Wajo, sehingga bukan hanya Pelaku tindak asusila yang di 

proses secara hukum tapi juga Kapolsek selaku pimpinan harus juga bertanggung 

jawab secara hukum atas insiden yang memalukan tersebut. 

Oleh karena itu LBH Makassar  sebagai  salah Lembaga yang konsen 

memperjuangkan   Hukum, HAM dan Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak  

menyatakan sikap sebagai berikut : 

  

 



 
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA 

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR 

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215 
Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com 

  

 

1. Mengutuk keras tindakan asusila  yang terjadi di Tahanan Polsek Wajo 

Makassar 

2. Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukum Para 

Pelaku tindak Asusila. 

3. Mendesak kepada kapolda untuk memberikan sanksi tegas kepada 

Kapolsek Wajo dan anggota Kepolisian polsek Wajo yang melakukan  

kelalaian sehingga terjadinya tindak Asusila di ruang Tahanan Polsek 

Wajo Makassar. 

4. LBH Makassar akan mengawal Kasus tersebut demi tegaknya hukum dan 

Keadilan. 

  

Demikian siaran Pers ini atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

  

Makassar 20 Januari 2013 

  

  

S U H A R N O,S.H. 

Koord. Perlindungan Perempuan dan Anak. 

 


