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Membiarkan Penyiksaan

korban persekusi di Kampus Gunadarma jalani pengecekan di Polres Metro Depok, ini hari,
sesudah membuat laporan polisi atas kekerasan yang dirasakannya. Ke reporter, TPP
menjelaskan alami trauma dalam atas kejadian itu sampai tidak ingin kembali kuliah di
Kampus Gunadarma.

https://inksports.art/

"Saya trauma, saya tidak mau bertemu beberapa orang itu kembali, saya ingin berpindah
universitas," kata TPP selesai keluar ruangan penyidik satreskrim Polres Metro Depok, Rabu
21 Desember 2022.

Sebagai tersangka aktor penghinaan seksual pada sama-sama mahasiswa di Kampus
Gunadarma, dianya memperoleh tindakan yang paling beringas.

"Sampai begitu beringas kronis, walau sebenarnya mereka belum mengetahui
penuturannya, tetapi telah main hakim sendiri," kata TPP.

Pemuda itu akui disiksa dan terima banyak tindakan tidak pantas dari beberapa puluh
mahasiswa Kampus Gunadarma. Dimulai dari ditelanjangi sampai disiram air kencing.

Simak juga: Polres Metro Depok Sah Terima Laporan Korban Persekusi di Kampus
Gunadarma

"Saya ditelanjangin, saya disundut, saya disepak, saya dipukul, kepala saya diinjak, jerawat
saya yang pecah diberi balsam, kelamin saya diberi koyo, saya disiram air kencing, sampai
mulut saya diminumin air kopi mendidih," kata TPP.

Sepanjang proses penganiayaan itu, kata korban, ada faksi universitas yang tiba ke lokasi.
Dimulai dari faksi rektorat sampai unit penyelamatan, tetapi tidak ada satu juga yang
menolongnya.

"Ada dosen, saya anggap dosen itu ingin ngebebasin saya rupanya beliau pergi kembali,
terus ada pula satpam dari sisi saya. Saya telah kode-kode jemari agar saya diselametin,
tetapi karena sudah tidak digubris pada akhirnya saya diem saja," kata TPP.

Menurut TPP, faksi universitas tidak memberi pelindungan padanya dan biarkan penindasan
itu terjadi. "Satpam ada, hanya tidak terlampau efisien," katanya.
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Aktor penghinaan seksual di Kampus Gunadarma itu sah membuat laporan kepolisian atas
kejadian persekusi yang dirasakannya.

Laporan kasus persekusi itu dibikin di tanggal 18 Desember 2022 bernomor
LP/B/3019/XII/2022/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA. Dan kasus
penghinaan mahasiswa Gunadarma telah dituntaskan secara restorative justice di antara
korban dan aktor di Polres Metro Depok pada Selasa, 13 Desember 2022.

Admin account instagram @anakgundardotco akan menolong korban persekusi di Kampus
Gunadarma itu supaya memperoleh keadilan secara hukum.

PT Transjakarta sudah pastikan semua petugasnya siap tangani dan memantau peluang
penghinaan seksual di atas bis dan halte.

Mahasiswa UI mengusung rumor peningkatan pariwisata dan ekonomi inovatif saat masuk
ke barisan finalis Abang Mpok Depok 2022.

Polres Metro Depok akan saranai tatap muka pendangdut Dewi Perssik dengan haters
berinisial MZ. Tatap muka ini ialah tindak lanjut laporan Dewi.

Kasus sangkaan penghinaan seksual yang mengguncangkan Yesuit meluas seorang bekas
biarawati menerangkan tindakan seorang pastor terpenting

Kapolres Metro Depok mengatakan korban persekusi di Kampus Gunadarma alami
beberapa luka nyaris di sekujur badannya.

Aktor penghinaan seksual di Kampus Gunadarma sah membuat laporan ke polisi atas
kejadian persekusi yang dirasakannya.

Account Instagram @anakgundardotco menyebutkan korban persekusi di Kampus
Gunadarma akan menempuh lajur hukum.

Ferdy Sambo mengaku jika dia telah terlampau emosi pada Brigadir Yosua yang menurut
dia sudah lakukan penghinaan seksual ke istrinya, Putri Candrawathi

Kader Partai Sempurna itu diamankan karena menampar muka seorang Polwan yang jaga
demonstrasi di muka KPU.


