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Dipecat

Felani Galih Prawabawa, admin account instagram @anakgundardotco menyesali kejadian
persekusi yang dirasakan oleh dua aktor penghinaan seksual di Kampus Gunadarma.

https://inksports.art/

Menurut Felani, kejadian persekusi itu dipacu oleh perlakuan individual, bukan
mengatasdirikan organisasi Anak Gundar Creative Media sebagai payung dari account
instagram @anakgundardotco.

"Kami sebagai media dan organisasi sudah setuju jika yang sudah dilakukan oleh admin
kami pada Senin, 12 Desember 2022 tempo hari tidak mempresentasikan sikap kami dalam
menuntaskan kasus kekerasan seksual," kata Felani saat diverifikasi, Rabu 21 Desember
2022.

Menurut Felani, admin @anakgundardotco awalnya yang dijumpai namanya Wahyu, sudah
bertindak di luar kesepakatan pengurus yang lain, dan sebagai perlakuan secara individual
bukan mengatasdirikan organisasi.

"Itu murni dorongan emosi individual yang semestinya tidak termuat di account ini, kami
bahkan juga sudah berjumpa sama yang berkaitan dan dia mengaku sudah keliru dalam
memberitakan kasus kekerasan seksual," kata Felani.

Sebagai ancaman, Felani menjelaskan, faksinya sudah menghentikan Wahyu secara tidak
terhormat sebagai Social Media Manajer Anak Gundar Creative Media yang sudah bekerja
dalam waktu 10-12 Desember 2022.

"Lebih dari itu, kami juga pastikan jika secara individu, yang berkaitan bisa taat, patuh, dan
koperatif saat menjalankan proses hukum yang berjalan. Kami menekan supaya membuat
suatu pernyataan dan permintaan maaf ke beberapa pihak yang dirugikan," kata Felani.

Felani menjelaskan, faksinya akan menolong korban persekusi di Kampus Gunadarma itu
supaya memperoleh keadilan secara hukum. "Sikap kami sebagai media dan organisasi
atas laporan aktor persekusi, tentu saja kami mencela keras pada sesuatu yang
dilaksanakan oleh sedikit mahasiswa saat itu, dan kami akan koperatif menolong korban
persekusi supaya bisa memperoleh keadilan secara hukum," kata Felani.

Korban persekusi tidak mau kuliah kembali di Kampus Gunadarma sesudah penindasan
yang sudah dilakukan beberapa puluh mahasiswa itu.
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PT Transjakarta sudah pastikan semua petugasnya siap tangani dan memantau peluang
penghinaan seksual di atas bis dan halte.

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

Putri Candrawathi menangis menyikapi info pakar kriminologi yang didatangkan beskal
penuntut umum kasus pembunuhan merencanakan Brigadir Yosua.

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

Trending di sosial media video seorang mahasiswa tersangka aktor penghinaan seksual
alami persekusi oleh beberapa puluh mahasiswa Gunadarma lain.

Polres Metro Depok terima tiga laporan sangkaan penghinaan seksual di lingkungan
Kampus Gunadarma


