
Kegiatan Advokasi Penculikan  2006

No Jenis kegiatan Waktu Isi kegiatan Hasil
1. audiensi 16 Maret 2005
2 Diskusi  dan 

launching 
buku 

22 Maret 2005 Diskusi  buku  Mereka 
yang  Hilang  dan  Mereka 
yang Ditinggalkan

Narasumber : MM Billah, Mugiyanto, Tuti Koto

3 Workshop 
Penghilangan 
paksa .

22-24  Maret 
2005

Konsolidasi keluarga 
korban dan korban 
Penghilangan paksa .
Membangun strategi 
advokasi untuk 
monitoring penyelidikan 
Komnas HAM

Agenda advokasi :
Pembuatan tim monitoring Pembuatan buku kesaksian korban
Pembuatan position paper.
Kampanye

4 Monitoring 
pelaksanaan 
pemeriksaan 
di  Solo  dan 
sragen

17-21  maret 
memonitoring 
ke  Solo  dan 
sragen

-konsolidasi  keluarga 
korban  dan 
pendampingan  proses 
pemeriksaan  oleh  tim 
komnas HAM

-sudah  ada  beberapa  keluarga  korban  yang  diperiksa  akan  tetapi  akan 
melakukan  pemeriksaan  lanjutan  untuk  memperolah  keterangan  di 
kepolisian, teman dekat lainya. 

4 Audiensi 24 maret 2005 Audiensi  dengan  anggota 
komnas HAM Samsuddin

Komnas  tengah  mengirim  surat  pemberitahuan  kepada  panglima  TNI 
sebagai pemberitahuan akan dipanggil beberapa  orang saksi dari kalangan 
TNI.  Dalam  pertemuan  tersebut  kita  meminta  supaya  komnas  tidak 
memisahkan  antara  kasus  penghilangan  paksa  dan  penculikan  terhadap 
beberpa orang yang telah kembali maupun ditemukan meninggal karena hal 
itu  tidak  dapat  dipisahkan.  Komnas  mengatakan  akan  menggabungkan 
kedua kasus tersebut dalam penyelidikannya

5 Diskusi 28 April 2005 Diskusi  kasus 
penghilangan orang secara 
paksa

Narasumber : Fadli zon, Mugiyanto, firman jaya daeli

6 Audiensi 28 April 2005 Menayakan  sejauh  mana 
proses  penyelidikan 
Komnas  tentang 
penghilangan orang secara 
paksa.

-komnas ham sudah mengirim surat ke panglima untuk pemeriksaan
-akan ada penambahan Tim penyelidik
-



7 Audiensi  ke 
PDIP

19 Mei 2005 Minta  dukungan  politik 
untuk proses penyelidikan 
di komnas HAM

-  PDIP:  firman  jaya  daeli,  ciptaning,  latifah  akan  mendukung  dan 
memperjuangkan kasus penculikan dan akan menekan SBY lewat parlemen 
untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi. 

8 Aksi 
pemeriksan 
wiranto

10 juni 2005 Mendesak  Tni  supaya 
kooperatif  dalam 
pemeriksaan
Menekan komnas Ham 
untuk serius dan terbuka 
terhadap pemeriksaan 
para jendral

Mengingatkan  masyarakat  untuk  terus  mendesak  pengadilan  buat  para 
jendral pelanggar HAM

9 Aksi  dan 
audiensi  ke 
komnas 
HAM

01 Juli 2005 Mendesak  komnas  untuk 
melakukan Subpoena atas 
ketidak kooperatifan para 
pelaku  yang  masih 
berlindung  dibalik  ketiak 
kekuasaan

Ditemui oleh Abdul Hakim garuda Nusantara, Ruswiyati, dll. Mereka akan 
mengadakan pemanggilan paksa terhadap para jendral dan akan menyurati 
presiden  supaya  meminta  TNI  bekerjasama  dalam  pemeriksaan  kasus 
penghilangan orang secara paksa 97-98

10 Audiensi  ke 
Komnas 
HAM

19 Juli 2005 Mempertanyakan 
perkembangan  kasus 
Penculikan 1998

Diterima oleh Abdul H Garuda N.
Telah mengirimkan surat kepada Presiden pada 11 Juli 2005, tetapi belum 
ada jawaban.

11 Audensi  ke 
Komnas Ham

21 Pembentukan  TIM  pro 
justissia

Diterima  :  Oleh  Rusmiayati  dan  Sri  Yana.  Ti  Pro  Yos  tissia.  Dari 
bertemuan itu Ibu Rusmiayati menjelaskan komnas sudah membentuk Tim 
Pro yos tissia dan dari Tim komnas sudah mengeluarkan SK kepada calon-
calon  akan  duduk  dalam  Tim  Pro  yus  tissia,  selain  IKOHI  diminta 
mengusulkan nama yang akan duduk dalam tim pro Yus Tissia .



Kegiatan korban penculikan selama 2006
 

 Isi kegiatan
N
o
 

Jenis kegiatan Waktu  Isi kegiatan

Pertemuan dengan Tim KPP Penculikan 
paksa dana diterima : Ketua KPP 
Proyustisia penculikan dan anggota Tim 
KPP lainya.
Dalam pertemuan Wakil ketua komnas 
HAM ibu Zoemrotin  yang mewakili TIM 
KPP menjelaskan bahwa, kami komnas dan 
Tim KPP HAM sedang melakukan 
periksaan terhadap saksi sudah pernah 
diperiksa kembali dengan uu 26 th 2000. 
Sedangkan untuk pemangilan pelaku 
belum, krena sekarang ini sedang 
prioritaskan kepada saksi-saksi tambahan.

1 Audensi komnas 
ham

18 - 01 - 06 Pertemuan dengan Tim KPP Penculikan paksa dana diterima : 
Ketua KPP Proyustisia penculikan dan anggota Tim KPP lainya.
Dalam pertemuan Wakil ketua komnas HAM ibu Zoemrotin 
yang mewakili TIM KPP menjelaskan bahwa, kami komnas dan 
Tim KPP HAM sedang melakukan periksaan terhadap saksi 
sudah pernah diperiksa kembali dengan uu 26 th 2000. 
Sedangkan untuk pemangilan pelaku belum, krena sekarang ini 
sedang prioritaskan kepada saksi-saksi tambahan.

Diterima oleh anggota Tim KPP proyustisia 
yaitu Bap Martono, Bap Semendawai dan 
dua Asisten prpyustisia, Lamria dan Zainal.
Dalam pertemuan itu Mugi yanto 
menyampaikan.

- Komnas ham proaktif meminta 
dukungan politik Presiden SBY

- Dalam penyelidikan KPP harus lebi 
teliti secara mendalam serta mencari 
informasi keberbagi sumber sehinga 
dapat mengetahui keberadaan korban.

- Tim KPP harus bisa menyampaikan ke 
publik proses kerja Tim KPP selama 
sehinga publik juga dapat menggontrol 
sudah sejauh mana kerja Tim KPP dan 
apa hambatannya.

 
2

Audensi ke Komnas 
HAM

23 - 2 - 06 Diterima oleh anggota Tim KPP proyustisia yaitu Bap Martono, 
Bap Semendawai dan dua Asisten prpyustisia, Lamria dan 
Zainal.
Dalam pertemuan itu Mugi yanto menyampaikan.

- Komnas ham proaktif meminta dukungan politik Presiden 
SBY

- Dalam penyelidikan KPP harus lebi teliti secara mendalam 
serta mencari informasi keberbagi sumber sehinga dapat 
mengetahui keberadaan korban.

- Tim KPP harus bisa menyampaikan ke publik proses kerja 
Tim KPP selama sehinga publik juga dapat menggontrol 
sudah sejauh mana kerja Tim KPP dan apa hambatannya.

- Komnas juga meminta ke Presiden SBY agar 
memerintahkan kepada Panglima TNI segera 
memerintahkan kepada jendral yang terlibat kasus 
penculikan agar bisa di periksa.



- Komnas juga meminta ke Presiden 
SBY agar memerintahkan kepada 
Panglima TNI segera memerintahkan 
kepada jendral yang terlibat kasus 
penculikan agar bisa di periksa.

Diterima : oleh komisi III DPR, dalam 
pertemuan itu perwakilan IKOHI 
menyampaikan bahwa komisi III harus 
proaktif  mengontrol penyelidikan kasus 
penculikan yang sedang berjalan di Komnas 
HAM dan Komisi III harus mendesak 
kepada presiden agar melakukan dukungan 
politiknya serta mememrintahkan Komnas 
HAM dan kejaksaan Agung segera menye 
kasus pelanggaran HAM berat.
Selain itu komisi III segera mendesak ke 
panglima TNI agar segera memerintahkan 
para anggota TNI terlibat dapat diperiksa 
oleh komna ham dan kejaksaan Agung .
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Audensi ke komisi 
III DPRI

21- 2 - 06 Diterima : oleh komisi III DPR, dalam pertemuan itu 
perwakilan IKOHI menyampaikan bahwa komisi III harus 
proaktif  mengontrol penyelidikan kasus penculikan yang 
sedang berjalan di Komnas HAM dan Komisi III harus 
mendesak kepada presiden agar melakukan dukungan politiknya 
serta mememrintahkan Komnas HAM dan kejaksaan Agung 
segera menye  kasus pelanggaran HAM berat.
Selain itu komisi III segera mendesak ke panglima TNI agar 
segera memerintahkan para anggota TNI terlibat dapat diperiksa 
oleh komna ham dan kejaksaan Agung .

Spekan orang hilang yang diperingati setiap 
Tgl.30 Me.
Di peringati dengan aksi menuntut Soeharto 
diadili karena Soeharto orang yang paling 
bertanggung jawab atas hilang para aktivis 
yang sampai saat ini belum kembali dan 
komanas HAM diminta segera memiriksa 
mantan Presiden Soeharto:
Aksi spekan orang hilang yang dimulai dari 
Tugu proklamsi, jalan di Ponegoro, 
kemudian berputar depan rumahnya wakil 
Presiden Yusuf Kalla dan berakhir di 
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Aksi hari spekan 
orang hilang

30 – 05 - 06 Spekan orang hilang yang diperingati setiap Tgl.30 Me.
Di peringati dengan aksi menuntut Soeharto diadili karena 
Soeharto orang yang paling bertanggung jawab atas hilang para 
aktivis yang sampai saat ini belum kembali dan komanas HAM 
diminta segera memiriksa mantan Presiden Soeharto:
Aksi spekan orang hilang yang dimulai dari Tugu proklamsi, 
jalan di Ponegoro, kemudian berputar depan rumahnya wakil 
Presiden Yusuf Kalla dan berakhir di komnas Ham



komnas Ham

Keluagra korban penghilangan paksa, 
IKOHI dan kotraS bertemu dengan editor 
Media Indonesia (Bapak Djadjat 
Sudradjat):

Meminta dukungannya untuk kasus 
penghilangan paksa yang sedang 
dalam proses penyelidikan Tim KPP 
HAM di Komnas HAM.Prose 
berkembangan penyelidikan diKPP 
HAM, kurang publikasi dan 
lemahnya Tim KPP HAM 
penghilangan paksa melakukan 
pemangilan terhadap palaku-pelaku 
dari pihak militer dan kepolisian 
serta akan berakhirnya massa kerja 
Tim KPP HAM penghilangan paksa 
pada akhirjuni 2006 ini.
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Audensi ke Media 
Indonesia

1 – 06 - 06 Keluagra korban penghilangan paksa, IKOHI dan kotraS 
bertemu dengan editor Media Indonesia (Bapak Djadjat 
Sudradjat):

Meminta dukungannya untuk kasus penghilangan 
paksa yang sedang dalam proses penyelidikan Tim 
KPP HAM di Komnas HAM.Prose berkembangan 
penyelidikan diKPP HAM, kurang publikasi dan 
lemahnya Tim KPP HAM penghilangan paksa 
melakukan pemangilan terhadap palaku-pelaku dari 
pihak militer dan kepolisian serta akan berakhirnya 
massa kerja Tim KPP HAM penghilangan paksa 
pada akhirjuni 2006 ini.

Ikatan Keluarga Orang Hilang 
(ikohi),Komisi untuk Orang Hilang 
dan korban tindak kekerasan 
(KontraS)  diskusi dengan redaksi 
Suara pembaruan  bapak Aditiya: 
Dalam bertemuan diskusi kecil 
kasus penculikan yang sedang 
dalam proses penyelidikan di 
komnas AHM (Tim KPP HAM 
penghilangan paksa), sangat lemah 
karena dalam penyelidiknya sampai 
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Audensi ke Media 
Suara Pembaruan

5 – 06 - 06 Ikatan Keluarga Orang Hilang (ikohi),Komisi untuk 
Orang Hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) 
diskusi dengan redaksi Suara pembaruan  bapak 
Aditiya: Dalam bertemuan diskusi kecil kasus 
penculikan yang sedang dalam proses penyelidikan di 
komnas AHM (Tim KPP HAM penghilangan paksa), 
sangat lemah karena dalam penyelidiknya sampai 
saat ini Tim penyelidik memeriksa para jendral yang 
terlibat dalam kasus penghilangan paksa



saat ini Tim penyelidik memeriksa 
para jendral yang terlibat dalam 
kasus penghilangan paksa

Keluarga korban penghilangan 
paksa bersama keluarga korban 
pelanggaran Ham lain membesuk 
Soeharto di rumah sakit pertamina
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Keluarga korban 
penghilangan paksa 
membesuk Soeharto 
di rumah sakit 
pertamina .

27 – 05 - 06 Keluarga korban penghilangan paksa bersama 
keluarga korban pelanggaran Ham lain membesuk 
Soeharto di rumah sakit pertamina

Keluarga Aktivis Hilang Gagal Temui 
Panglima TNI
Indra Subagja – detikcom

keluarga korban orang hilang gagal 
menemui Panglima TNI Marsekal Djoko 
Soeyanto. Mereka datang untuk menagih 
janji penuntasan kasus hilangnya sejumlah 
aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998.
yang terdiri dari 6 ibu ini didampingi 
Kontras dan Ikatan Keluarga Korban Orang 
Hilang (Ikohi) Mereka datang melakukan 
audiensi dengan jajaran pimpinan dan 
Panglima TNI. Sayangnya, semua pimpinan 
TNI termasuk Panglima TNI tidak berada 
di tempat. Akhirnya,hanya diterima oleh 
staf Pusat Penerangan Mabes TNI. Pihak 
Puspen TNI sendiri menjelaskan bahwa 
Panglima dan pimpinan sedang berada di 
Batam guna menandatangani kerjasama 
dengan Malaysia dan Singapura.
"Kita di dalam hanya meminta 
penjadwalan, kapan akan bertemu dengan 
jajaran pimpinan TNI.

8 Audensi ke Mabes 
TNI cilandak

21 – 04 - 06 Keluarga Aktivis Hilang Gagal Temui Panglima TNI
Indra Subagja – detikcom

keluarga korban orang hilang gagal menemui Panglima TNI 
Marsekal Djoko Soeyanto. Mereka datang untuk menagih janji 
penuntasan kasus hilangnya sejumlah aktivis pro demokrasi 
tahun 1997-1998.
yang terdiri dari 6 ibu ini didampingi Kontras dan Ikatan 
Keluarga Korban Orang Hilang (Ikohi) Mereka datang 
melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan dan Panglima 
TNI. Sayangnya, semua pimpinan TNI termasuk Panglima TNI 
tidak berada di tempat. Akhirnya,hanya diterima oleh staf Pusat 
Penerangan Mabes TNI. Pihak Puspen TNI sendiri menjelaskan 
bahwa Panglima dan pimpinan sedang berada di Batam guna 
menandatangani kerjasama dengan Malaysia dan Singapura.
"Kita di dalam hanya meminta penjadwalan, kapan akan 
bertemu dengan jajaran pimpinan TNI.



. Mempertanyakan perkembangan 
penyidikan kasus penghilangan paksa 
1997/1998 yang dilakukan oleh Tim 
Projustisia untuk masa kerja sampai dengan 
30 Juni 2006
Mempertanyakan kenapa penyidikan 
selama ini lebih berkutat pada saksi korban, 
tetapi miskin penyidikan terhadap saksi 
pelaku (dari TNI dan POLRI) dan tidak ada 
pemeriksaan ke tempat-tempat yang 
diindikasikan sebagai tempat penyekapan 
Mendesak Komnas HAM untuk memeriksa 
saksi pelaku dan tempat penyekapan 
Mendesak agar Komnas HAM membangun 
hubungan yang menunjang kerja sama 
dengan intitusi negara yang lain, seperti 
Presiden, dll.
. Mempertanyakan korban-korban yang 
tidak dikategorikan dalam penghilangan 
paksa
Tuntutan Agar masa kerja Tim Projustisia 
diperpanjang, untuk menggenapi 
pemeriksaan terhadap saksi pelaku dan 
tempat-tempat penyekapan

Rekanan

IKOHI – KontraS – keluarga korban 
penghilangan paksa 1997/1998

9 Audiensi Kasus 
Penghilangan Paksa

29 Juni 2006 . Mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus 
penghilangan paksa 1997/1998 yang dilakukan oleh Tim 
Projustisia untuk masa kerja sampai dengan 30 Juni 2006
Mempertanyakan kenapa penyidikan selama ini lebih berkutat 
pada saksi korban, tetapi miskin penyidikan terhadap saksi 
pelaku (dari TNI dan POLRI) dan tidak ada pemeriksaan ke 
tempat-tempat yang diindikasikan sebagai tempat penyekapan 
Mendesak Komnas HAM untuk memeriksa saksi pelaku dan 
tempat penyekapan Mendesak agar Komnas HAM membangun 
hubungan yang menunjang kerja sama dengan intitusi negara 
yang lain, seperti Presiden, dll.
. Mempertanyakan korban-korban yang tidak dikategorikan 
dalam penghilangan paksa
Tuntutan Agar masa kerja Tim Projustisia diperpanjang, untuk 
menggenapi pemeriksaan terhadap saksi pelaku dan tempat-
tempat penyekapan

Rekanan

IKOHI – KontraS – keluarga korban penghilangan paksa 
1997/1998

Kegiatan yang dilakukan  aksi ke mabes 
AD untuk meminta kepada Mabes TNI AD 
menyerahkan anggotanya yang terkait 
demngan kasus penculikan hadir ke 
komanas untuk dimintai keterangannya, 

1
0

Peringatan  hari 
oran Hilang 
Internasional 
( internasional day 
of The disappeared 

30 Agustus 
2006

Kegiatan yang dilakukan  aksi ke mabes AD untuk meminta 
kepada Mabes TNI AD menyerahkan anggotanya yang terkait 
demngan kasus penculikan hadir ke komanas untuk dimintai 
keterangannya, disamping itu aksi di lanjutkan ke bundaran HI 
sambil berorasi beberapa Jam sambila membagikan –bagikan 



disamping itu aksi di lanjutkan ke bundaran 
HI sambil berorasi beberapa Jam sambila 
membagikan –bagikan selebaran berisi 
Konvensi penghilangan paksa di tingkat 
PBB yang sudah disahkan  saat ini, 
kemudian akasi berakhir di bundaran HI 
membubarkan diri kembali ke kekantor 
kontras.

30 Agustus2006) selebaran berisi Konvensi penghilangan paksa di tingkat PBB 
yang sudah disahkan  saat ini, kemudian akasi berakhir di 
bundaran HI membubarkan diri kembali ke kekantor kontras.

IKOHI dan KontraS rapat untuk ketemu 
dengan komnas HAM meminta laporan 
Tim KPP penculikan pada tanggal 11 
oktober 2006

1
1

Rapat peesiapan 
audensi ke Komnas 
HAM

11 September 
2006

IKOHI dan KontraS rapat untuk ketemu dengan komnas HAM 
meminta laporan Tim KPP penculikan pada tanggal 11 oktober 
2006

Keluarga korban penculikan aksi 
mmbagikan bunga tanda menggingatkan 
kepada anggota komnas HAM mendukung 
penyelsaian kasus penculikan.

1
2

Keluarga korban 
penghilangan paksa 
aksi

8 November 
2006

Keluarga korban penculikan aksi mmbagikan bunga tanda 
menggingatkan kepada anggota komnas HAM mendukung 
penyelsaian kasus penculikan.

Membantu masalahnya ibu Tuti  yang 
dilarang berjulan disekitar pabrik oleh 
kepala scurrity pabrik dan dia juga 
mengaku dari pengawal presiden 
(PASPAMBRES)

1
3

Berkunjungan ke 
rumah ibu Tuti.

3 Des 2006 Membantu masalahnya ibu Tuti  yang dilarang berjulan 
disekitar pabrik oleh kepala scurrity pabrik dan dia juga 
mengaku dari pengawal presiden (PASPAMBRES)


	Jenis kegiatan
	Isi kegiatan
	audiensi
	Diskusi dan launching buku 

	Diskusi buku Mereka yang Hilang dan Mereka yang Ditinggalkan
	Workshop Penghilangan paksa .
	Monitoring pelaksanaan pemeriksaan di Solo dan sragen

	-konsolidasi keluarga korban dan pendampingan proses pemeriksaan oleh tim komnas HAM
	Audiensi

	Audiensi dengan anggota komnas HAM Samsuddin
	Diskusi 

	Diskusi kasus penghilangan orang secara paksa
	Audiensi 

	Menayakan sejauh mana proses penyelidikan Komnas tentang penghilangan orang secara paksa.
	Audiensi ke PDIP

	Minta dukungan politik untuk proses penyelidikan di komnas HAM
	Aksi pemeriksan wiranto

	Mendesak Tni supaya kooperatif dalam pemeriksaan
	Aksi dan audiensi ke komnas HAM

	Mendesak komnas untuk melakukan Subpoena atas ketidak kooperatifan para pelaku yang masih berlindung dibalik ketiak kekuasaan
	Audiensi ke Komnas HAM

	Mempertanyakan perkembangan kasus Penculikan 1998
	Audensi ke Komnas Ham

	Pembentukan TIM pro justissia
	Kegiatan korban penculikan selama 2006

