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Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia 

  Periode 2018 – 2019 

 

Penyiksaan, Kultur Kekerasan dan Impunitas: Negara Hanya Diam 

 

I. Pendahuluan 

 

Sebagai bagian dari upaya – upaya masyarakat sipil untuk mengakhiri praktik – praktik 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan 

Merendahkan Martabat Manusia, pada setiap Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan 

Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KontraS) kembali mengeluarkan laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di 

Indonesia 2018 - 2019. Laporan ini merupakan ke-delapan (sewindu) sejak pertama kali 

dikeluarkan pada tahun 2011. Laporan ini selain menyampaikan situasi sebagaimana 

dimaksud, juga menyampaikan pandangan kritis, dan rekomendasi terhadap Negara terkait 

dengan praktik – praktik penyiksaan yang masih terus terjadi di Indonesia, serta 

menyampaikan kepada publik terkait advokasi yang telah ditempuh KontraS bersama dengan 

korban dan atau keluarga korban, juga jaringan kerja KontraS di sejumlah wilayah sebagai 

upaya turut serta menghentikan praktik penyiksaan di Indonesia. 

 

Dalam menyusun laporan penyiksaan periode Juni 2018 – Mei 2019, KontraS juga melakukan 

penelusuran terkait dengan pola – pola dan situasi penyiksaan yang terjadi di kawasan Asia 

yang memiliki sejarah panjang atas praktik penyiksaan. KontraS bersama beberapa organisasi 

masyarakat sipil di Asia membentuk sebuah aliansi yang dinamakan Asia Alliance Against 

Torture (A3T), melakukan pemantauan dan advokasi terhadap praktik penyiksaan di Negara 

– Negara di Asia, sebagai bagian dari intervensi masyarakat sipil untuk memerangi praktik 

penyiksaan.   

 

Dalam laporan ini, data dan analisis terkait praktik penyiksaan di tingkat regional dan nasional 

ini pun di antaranya bersumber dari data aliansi tersebut. Sementara itu, di tingkat nasional, 

KontraS melakukan dua pendekatan analisis, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna 

mengumpulkan data, informasi dan mengolah dokumen dengan analisis hukum Hak Asasi 

Manusia (HAM) Internasional. Adapun metode yang digunakan tidak jauh berbeda dari 

publikasi – publikasi yang telah diterbitkan oleh KontraS sebelumnya, yaitu berdasarkan: (1) 

Laporan pemantauan dan/atau investigasi peristiwa yang terjadi di Indonesia; (2) 

Pendampingan hukum terhadap para korban dan keluarga korban; (3) Sumber dokumen 

sekunder lainnya. 

  

Penyusunan laporan tahunan terkait situasi dan kondisi praktik penyiksaan di Indonesia 

menjadi catatan penting untuk melihat perkembangan negara dalam merespon praktik 

penyiksaan yang terjadi di negaranya, baik dari level kebijakan maupun level 
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implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT 

(Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari 

yang tertulis pada dokumen tersebut. Terlebih lagi, Indonesia hingga saat ini belum 

meratifikasi OPCAT (Optional Protocol to the UN Convention against Torture and other Cruel), 

yakni instrumen turunan dari CAT yang berguna untuk memperkuat perlindungan orang-

orang yang dirampas kebebasannya terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman 

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam sidang Universal Periodic 

Review (UPR) yang mengevaluasi Indonesia tahun 2016 silam, sejumlah Negara di dunia 

secara khusus mengkritisi pemerintah Indonesia yang belum meratifikasi OPCAT termasuk 

diantaranya kewajiban untuk membentuk NPM sebagai upaya pencegahan terhadap praktik 

penyiksaan. Sebagai tindak lanjut atas adanya desakan tersebut, pada awal tahun 2019, lima 

lembaga Negara di Indonesia yang dimotori oleh Komnas HAM menginisiasi pembentukan 

mekanisme pencegahan penyiksaan di tingkat nasional (National Preventive Mechanism), 

sebuah badan yang berfungsi untuk memantau dan mencegah praktik penyiksaan yang 

terjadi di tempat – tempat penahanan di Indonesia. Terhadap inisiasi yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia ini, KontraS juga secara aktif memantau tindak lanjut dari 

pembentukan mekanisme dimaksud.  

 

Lebih lanjut, dalam laporan ini, KontraS juga menyusun temuan yang berangkat dari 

pemantauan media dan pendampingan kasus penyiksaan selama satu tahun terakhir. 

Pemantauan informasi media massa dan catatan publik dari jaringan yang KontraS kumpulkan 

selama 1 tahun (Juni 2018 – Mei 2019) akan menunjukkan karakteristik tren kejahatan 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, termasuk adalah sebaran wilayah, 

peristiwa yang kerap muncul, pelaku dan korban dominan, serta penggunaan alat yang 

digunakan untuk praktik penyiksaan. KontraS juga melakukan pemantauan terkait dengan 

hukuman cambuk di Aceh yang masih berlangsung dan legal di beberapa wilayah, mengingat 

berdasarkan definisi hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia 

dalam UNCAT, hukum cambuk telah memenuhi unsur-unsur penghukuman yang kejam, tidak 

manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yakni memberikan rasa sakit atau 

penderitaan yang parah, bertujuan menghukum seseorang atas perbuatannya. 

 

Penyajian data dan informasi pada laporan ini menggunakan baik instrumen hukum dan HAM 

di tingkat nasional maupun instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang secara 

tegas dan terang memberikan garis demarkasi atas penolakan praktik penyiksaan dan 

tindakan tidak manusiawi lainnya. Laporan ini juga akan menguji dan mengukur secara khusus 

namun tidak terbatas pada: (1) sifat dari tindakan penyiksaan, (2) motif dari tindakan yang 

diambil oleh pelaku, (3) tujuan penyiksaan, (4) keterlibatan aparatus negara. Keempat hal di 

atas adalah penyederhanaan dari Pasal 1 CAT (Convention Anti-Torture) yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia pada tahun 1998.   
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Secara garis besar, KontraS menyusun laporan penyiksaan periode tahun 2018 - 2019 ini 

menjadi tiga bagian yang diawali bagian pengantar yang menjelaskan mengenai 

perkembangan secara umum mulai dari kebijakan Internasional maupun Nasional dan 

penerapannya di lapangan, bagian kedua merupakan bagian isi laporan yang mencakup data 

penyiksaan dan kasus – kasus yang didampingi oleh KontraS selama satu tahun terakhir, serta 

bagian ketiga berisikan kesimpulan dan rekomendasi.  

 

II. Temuan KontraS 

 

II.1. Perkembangan Situasi Negara-Negara di Kawasan Regional dalam Implementasi 

Menentang Penyiksaan 

 

Situasi penyiksaan di kawasan Asia secara umum ditandai oleh beberapa indikasi sebagai 

berikut: a) Sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai yang 

ditandai dengan lebarnya jarak (gap) antara peraturan domestik dengan standard 

internasional hak asasi manusia. b) Kultur kekerasan dan penyiksaan dimana penyiksaan 

sangat dekat dengan kultur kekerasan di lingkungan aparat penegak hukum, alat-alat negara 

dan di masyarakat yang menjadikan penyiksaan menjadi hal yang lumrah dan ditoleransi 

dengan mengatasnamakan keamanan negara dan ketertiban sosial. c) Politik impunitas dan 

penegakkan hukum yang tumpul. Hal ini ditandai dengan lemahnya dan kegagalan 

penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku-pelaku penyiksaan, tidak terjaminnya 

hak-hak korban penyiksaan dan rentan terus berulang atau terjadinya kasus-kasus 

miscarriage of justice. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan persoalan yang dihadapi 

negara-negara di kawasan Asia terkait penyiksaan. 

 

Di beberapa negara di Asia, penyiksaan kerap kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan motif yang beragam. Motif yang paling sering muncul ialah: 1) Pengendalian massa; 

2) Untuk memperoleh informasi pada proses investigasi tindak kriminal; 3) Penyiksaan yang 

dilakukan di lapas untuk menertibkan para narapidana; 4) Penyiksaan sebagai bagian integral 

dari konflik bersenjata dan strategi kontra-pemberontakan; dan 5) Penyiksaan sebagai bentuk 

untuk mendiskriminasi hak-hak para kelompok minoritas.  

 

Meski mayoritas peristiwa penyiksaan tersebut dilakukan oleh anggota polisi, namun pada 

praktiknya, membawa para pelaku penyiksaan tersebut pada proses hukum menjadi sangat 

sulit. Terlebih lagi, dari 16 sampel negara Asia yang kami pantau melalui Asia Alliance Against 

Torture (A3T), banyak diantara Negara – Negara tersebut yang belum menerapkan praktik 

penyiksaan, tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya untuk diatur dalam sistem 

perundang-undangan mereka ke dalam hukum pidana, termasuk Indonesia. Berdasarkan 

hasil pemantauan KontraS, hampir seluruh negara di Asia telah meratifikasi atau 

menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan, namun Negara – Negara tersebut belum 

mengadopsi dan menerapkan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang tertera di dalam 
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Konvensi tersebut sehingga dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam sistem 

perundang-undangan mereka.  

 

Terlebih lagi, berdasarkan data yang KontraS peroleh merujuk pada the Economist Index Unit 

on Democracy (EIU Democracy Index), tidak ada satupun negara di Asia yang masuk ke dalam 

kategori demokrasi penuh (full democracy). Peringkat tertinggi di urutan nomor 11 diduduki 

oleh Korea Selatan, dimana negara tersebut masuk ke dalam kategori demokrasi parsial 

(flawed-democracy). Sedangkan sebagian negara lainnya masih masuk ke dalam kategori 

rezim hybrid (hybrid regime) dan otoritarianisme (authoritarianism). Oleh karenanya, penting 

untuk melihat bawasanya negara-negara di Asia masih sangat rendah dalam menerapkan 

prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan keadilan yang membuat kultur impunitas dan kekerasan 

yang terjadi di kawasan ini tinggi dan kerap kali dikuatkan dengan rezim pemerintahan yang 

otoriter. 

 

 

II.1.1. Penerapan Standar Hukum HAM Internasional di Negara-Negara di Asia: OPCAT dan 

National Preventive Mechanism (NPM) 

 

II.1.1.1. Penerapan Optional Protocol on Convention Aganist Torture (OPCAT) di Asia 

 

Pencegahan tindak penyiksaan membutuhkan kerangka nasional yang efektif dimana 

peraturan tersebut terintegrasi dengan standar hukum HAM internasional dan meliputi 

ketentuan spesifik yang melarang dan mencegah terjadinya tindak penyiksaan, perlakuan 

kejam dan tidak manusiawi lainnya. Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan PBB, terdapat 

berbagai ketentuan untuk mencegah, melarang dan memulihkan tindak penyiksaan, 

termasuk diturunkannya Konvensi tersebut ke Protokol Opsional Konvensi Menentang 

Penyiksaan (OPCAT). 

 

Salah satu bagian dari implementasi Konvensi di tingkat Nasional adalah dengan menganalisis 

undang-undang nasional yang ada guna menentukan apakah Negara sudah memenuhi 

kewajibannya, dan kemudian, jika perlu, merevisi undang-undang yang ada atau menyusun 

undang-undang yang baru. Adapun bentuk legislasi nasional terkait pencegahan dan 

pelarangan penyiksaan harus meliputi:1 

 

• Definisi penyiksaan: Penyiksaan harus didefinisikan sebagai kejahatan yang terpisah 
dan spesifik dalam hukum nasional dengan definisi yang memenuhi standar minimum 
Konvensi Menentang Penyiksaan. Larangan penyiksaan adalah absolut dan pembelaan 
atas hirarki superioritas tidak dapat digunakan untuk membenarkan penyiksaan. 

                                                 
1 Association for the Prevention of Torture (APT). National Legislation on Anti-Torture. Sumber dapat diakses 
pada: https://www.apt.ch/en/national-level/. Diakses pada tanggal 18 Juni 2019. 
 

https://www.apt.ch/en/national-level/
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Hukuman untuk tindak penyiksaan juga harus mencerminkan beratnya kejahatan 
tersebut. 

• Cara-cara pertanggungjawaban: Undang-undang nasional harus mencakup 
pertanggungjawaban pidana eksplisit atas penyiksaan, upaya untuk melakukan 
penyiksaan, keterlibatan, bentuk-bentuk lain dari partisipasi dalam penyiksaan, 
penghasutan untuk penyiksaan, serta tindakan penyiksaan oleh pejabat publik yang 
menyetujui atau mengetahui tindak penyiksaan. 

• Aturan pengecualian: Bukti yang diperoleh melalui penyiksaan dan perlakuan kejam 
lainnya harus dikecualikan dalam semua proses. 

• Yurisdiksi: Negara harus kompeten untuk bertindak atas dugaan penyiksaan di semua 
wilayah di bawah yurisdiksinya atau ketika seorang warga negara dituduh melakukan 
penganiayaan. Jenis-jenis yurisdiksi lain juga dapat dipertimbangkan. 

• Pelaporan, investigasi, penuntutan, dan ekstradisi: Hak untuk melakukan pelaporan 
adalah prinsip dasar dalam hukum anti-penyiksaan. Negara juga harus melindungi saksi 
dan korban penyiksaan terhadap pembalasan, dan memastikan investigasi yang cepat 
dan tidak memihak terhadap dugaan penyiksaan. Semua tersangka pelaku penyiksaan 
harus dituntut. 

• Amnesti, kekebalan, ketetapan pembatasan: Seharusnya tidak ada amnesti untuk 
kasus-kasus penyiksaan dan tidak ada kekebalan atau bentuk batasan untuk kejahatan 
penyiksaan. 

• Non-refoulement: Orang yang mengalami risiko penyiksaan tidak dapat diusir, 
dikembalikan atau diekstradisi ke Negara lain. 

• Ganti rugi: Undang-undang nasional harus mengakui hak atas pemulihan dan reparasi 
bagi para korban penyiksaan. 

 

Setelah kerangka hukum ditetapkan, Negara harus memastikan implementasi dalam praktik 

dan pencegahan atas tindak pidana tersebut. Di seluruh dunia, hingga saat ini terdapat 88 

negara yang telah meratifikasi OPCAT dan 16 diantaranya berasal dari kawasan Asia2. Namun, 

dari implementasinya, meski negara sudah meratifikasi OPCAT tersebut tidak menjamin 

bahwa negara akan melakukan kewajiban dan ketentuan perundang-undangan maupun 

pembentukan badan pencegahan penyiksaan yang dapat merefleksikan standar-standar 

internasional pada CAT maupun OPCAT. Beberapa regional lainnya seperti di Eropa, Afrika, 

Amerika dan negara-negara Arab telah memiliki mekanisme regional dalam pencegahan 

penyiksaan. Namun, sayangnya di regional Asia dan lebih spesifik ASEAN, masih belum ada 

sebuah mekanisme yang dapat dijadikan acuan sebagai standar regional yang dapat 

diterapkan mengingat ASEAN memiliki prinsip non-intervensi menyebabkan ASEAN berjalan 

lebih lambat dibandingkan regional lainnya dikarenakan prinsip tersebut yang bertolak 

belakang dengan prinsip universalitas HAM.  

 

Sebagai contoh, di Kamboja, Indonesia dan Filipina, masih terdapat banyak peristiwa 

penyiksaan yang terjadi di pusat penahanan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

pada saat investigasi tindak kriminal dilaksanakan. Oleh karenanya, penting adanya fungsi 

kontrol kepada negara untuk mengimplementasikan standar internasional tersebut, salah 

                                                 
2 Lihat Tabel: Data Ratifikasi OPCAT di Asia. (lampiran) 
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satunya dengan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai standar paling minimum yang 

dapat diadopsi dan diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional karena tidak terdapat 

mekanisme regional yang dapat diaplikasikan secara setara di kawasan regional ini untuk 

mencegah tindak penyiksaan maupun pelanggaran HAM lainnya.  

 

II.1.1.2. Penerapan National Preventive Mechanism sebagai bentuk pengukuhan kewajiban 

negara untuk mencegah tindak penyiksaan di skala nasional 

 

Berangkat dari mandat negara setelah berkomitmen dalam bentuk ratifikasi, khususnya 

OPCAT, maka negara diwajibkan untuk membentuk lembaga independen yang memiliki 

mandat untuk mencegah tindak penyiksaan di skala nasional. Sebagai turunan dari OPCAT, 

PBB memiliki satu buah sub-komite spesifik yang dinamakan UN Sub-Committee on 

Prevention of Torture (SPT). SPT merupakan tim gabungan dari ekspert dalam isu penyiksaan 

dan badan lainnya di kantor HAM PBB. Mandat SPT antara lain untuk memantau pusat 

penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang kebebasannya dibatasi dengan 

mengadakan kunjungan negara dan memberikan masukan kepada negara pihak untuk 

implementasi OPCAT, secara lebih spesifik untuk mendukung pembentukan dan fungsi dari 

National Preventive Mechanism (NPM). 

 

National Preventive Mechanism (NPM) adalah sebuah komponen nasional sebagai sistem 

pencegahan yang dimandatkan oleh OPCAT. NPM memiliki mandat untuk melakukan 

kunjungan regular ke segala tempat dimana seseorang dirampas kebebasannya. Kunjungan 

ini harus berujung pada rekomendasi untuk memajukan perlindungan kepada seseorang yang 

kebebasannya dirampas tersebut, yang biasanya terdapat di pusat-pusat penahanan (lapas, 

rutan, pusat penahanan imigrasi). NPM juga dapat memberikan masukan untuk hukum dan 

regulasi dan merekomendasikan reformasi perubahan hukum3. 

 

NPM dapat berupa badan khusus baru atau lembaga yang sudah ada yang mengambil peran 

NPM tersebut, dan model NPM dapat beragam. Yang paling penting, NPM harus independen, 

bebas dari pengaruh pemerintah dan diberikan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

pekerjaan mereka secara efektif. Mereka juga harus memiliki kekuatan untuk mengakses 

semua tempat penahanan, tanpa batasan, untuk mengakses semua informasi dan untuk 

dapat berbicara dengan orang-orang yang ditahan secara pribadi. 

 

NPM harus bersinergi dengan pekerjaan Sub-komite PBB tentang Pencegahan Penyiksaan 

(SPT) dan dapat memiliki kontak langsung dengan SPT. Kehadiran permanen mekanisme 

dimaksud di suatu negara memungkinkan NPM untuk melakukan pemantauan rutin, dan 

membangun hubungan jangka panjang dengan pihak berwenang terkait, berdasarkan 

kepercayaan dan dialog yang sedang berlangsung. Sebagai badan nasional, NPM paling baik 

                                                 
3 Association for the Prevention of Torture (APT). National Preventive Mechanism (NPM). Sumber dapat diakses 
pada https://www.apt.ch/en/national-preventive-mechanisms-npms/. Diakses pada 18 Juni 2019. 

https://www.apt.ch/en/national-preventive-mechanisms-npms/
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ditempatkan untuk mengusulkan langkah-langkah pencegahan konkret yang disesuaikan 

dengan situasi dan tantangan di negara tersebut.4 Di seluruh dunia, saat ini terdapat 68 NPM 

dan 4 di antaranya berada di Asia5.  

 

II.1.1.2.1. Implementasi NPM (National Preventive Mechanism) dalam Mencegah Praktik 

Penyiksaan di Indonesia 

 

Setelah lebih dari 2 dekade, Indonesia belum juga meratifikasi protokol tambahan dari CAT, 

yakni OPCAT. Secara normatif, OPCAT memiliki banyak manfaat untuk melindungi warga 

negara dari praktik penyiksaan. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-

tempat penahanan oleh badan-badan ahli independen, untuk mencegah penyiksaan dan 

bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya. Pendekatan dua pilar inovatif Protokol 

Opsional menggabungkan badan internasional baru (Sub-komite PBB tentang Pencegahan 

Penyiksaan), dengan kewajiban bagi setiap Negara Pihak untuk membangun atau menunjuk 

mekanisme pencegahan nasional pelengkap sendiri. 6  OPCAT menjadi satu – satunya 

perjanjian internasional hak asasi manusia yang bersifat preventif dan instrumen pertama 

yang mendorong dibentuknya NPM-National Preventive Mechanisms (Mekanisme 

Pencegahan Nasional) untuk anti-penyiksaan.  

 

Meskipun Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun rancangan NPM di Indonesia telah 

diinisasi berdasarkan Nota Kesepahaman7 antar 5 (lima) lembaga negara.8 Bagi KontraS, hal 

ini merupakan langkah maju untuk menunjukkan keseriusan negara dalam mencegah 

terjadinya praktik penyiksaan, terutama di tempat-tempat di mana orang dirampas 

kebebasannya karena diduga atau dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Dengan kata 

lain, praktik penyiksaan banyak terjadi di tempat–tempat penahanan, penghukuman atau 

pemenjaraan. Dari hasil pendokumentasian yang dilakukan KontraS selama rentang satu 

tahun terakhir yakni periode Juni 2018 – Mei 2019, sedikitnya terjadi 72 kasus penyiksaan di 

Indonesia. Adapun bentuk penyiksaan yang dilakukan cukup beragam, baik menggunakan 

tangan kosong, benda keras, senjata api, hingga senjata tajam. Dari kasus penyiksaan yang 

                                                 
4 Ibid. 
5 Lihat Tabel: NPM di negara-negara kawasan Asia. 
6 Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, adopted by the UN General Assembly on 18 December 2002, UN Doc. A/RES/57/199, entry into 
force 22 June 2006.  
7 https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-$4HAF6.pdf diakses 
pada tanggal 24 Juni 2019 
8  Nota Kesepahaman Lima Lembaga Negara dalam Rangka Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat di Tempat-tempat Penahanan di 
Indonesia dibuat pada 9 Desember 2013 telah memberikan usulan sementara kepada 5 (lima) lembaga negara 
untuk melakukan pencegahan terjadinya Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat dengan cara melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat 
penahanan di Indonesia. Kelima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), 
Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan 
menggunakan mekanisme kerja multi lembaga (multiple-body). 

https://www.komnasham.go.id/files/20160224-keterangan-pers-komnas-ham-tentang-$4HAF6.pdf
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terjadi tersebut, alasan pentingnya menghadirkan NPM didasari pada pengalaman bahwa 

penyiksaan dan perlakuan buruk biasanya terjadi di tempat-tempat penahanan yang 

terisolasi, di mana para pelaku yang melakukan penyiksaan merasa yakin bahwa mereka 

berada di luar jangkauan pemantauan dan pertanggungjawaban yang efektif. Para korban 

penyiksaan dibunuh atau diintimidasi sejauh mereka tidak berani berbicara tentang 

pengalaman mereka. Namun, jika para korban mengeluh tentang penyiksaan, mereka 

menghadapi kesulitan besar dalam membuktikan apa yang terjadi pada mereka secara 

terpisah dan, seperti yang diduga penjahat, penjahat, atau teroris, kredibilitas mereka dirusak 

oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memutus rantai kekerasan ini 

adalah dengan membongkar maupun mengekspos tempat-tempat penahanan untuk 

pengawasan publik sehingga seluruh sistem di mana polisi, petugas keamanan dan intelijen 

beroperasi menjadi lebih transparan untuk pemantauan eksternal. 

 

Namun, nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh 5 (lima) lembaga Negara sejak 3 

(tiga) tahun lalu—tahun 2016—tersebut perkembangannya berjalan lambat. Berdasarkan 

hasil audiensi KontraS dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Komnas 

HAM, kami menemukan bahwa kelima lembaga negara yang ada sedang menyusun desain 

lembaga yang tepat untuk menaungi keberadaan dan kerja NPM. Berangkat dari hal tersebut, 

demi mendorong terwujudnya NPM guna mencegah terjadinya praktik penyiksaan, KontraS 

melakukan kajian mengenai kerja – kerja NPM di beberapa negara yang mana dapat menjadi 

bahan tambahan dalam mendesain NPM di Indonesia. 

 

Sebagai contoh bentuk NPM di Asia, Kyrgyzstan memiliki bentuk NPM yang cukup ideal 

dibentuk pada tanggal 29 Desember 2008 dan telah dikukuhkan dengan undang-undang NPM 

Kyrgyzstan yang dinamakan National Center for the Prevention of Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.  

 

Menurut undang-undang NPM Kyrgyzstan, National Center for the Prevention of Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah badan yang bertanggung 

jawab atas pekerjaan pencegahan tindak penyiksaan dalam kehidupan sehari-hari pada 

pusat-pusat penahanan, termasuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan. 

Dewan Koordinasi untuk Pencegahan Penyiksaan memiliki peran sebagai ujung tombak 

kegiatan advokasi dan kebijakan NPM dan bertindak sebagai penghubungnya dengan pihak 

berwenang. Selain melakukan kunjungan-kunjungan dan advokasi, NPM tersebut juga telah 

melakukan berbagai kerjasama, penyuluhan dan konsolidasi dengan institusi negara sebagai 

upaya untuk pencegahan penyiksaan di tingkat nasional dan bekerjasama dengan SPT. 

 

Kendati Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun perwujudan dari NPM patut didukung 

mengingat kondisi praktik penyiksaan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama 

beberapa tahun terakhir. Aktor-aktor penyiksaan dari aparat negara tidak belajar dari 
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kesalahan-kesalahan masa silam, selain itu kami juga melihat penegakan hukum yang tidak 

memadai dalam mengadili para pelaku penyiksaan.   

 

II.2. Peristiwa Penyiksaan Sepanjang Tahun 2018 – 2019 

 

Berdasarkan pantauan KontraS melalui media dan informasi yang kami dapat dari jaringan – 

jaringan kerja KontraS di daerah, pada periode Juni 2018 hingga Mei 2019, terdapat 72 kasus 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia. KontraS melihat 

bahwa cakupan pemberitaan mengenai peristiwa penyiksaan cenderung menurun jika 

dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti akses informasi yang minim, terdapat isu nasional yang sedang naik (contoh: 

pemberitaan mengenai pilkada dan pilpres), atau tertutupnya akses bagi keluarga korban 

untuk memberikan informasi karena tekanan dari aparat. Kendati demikian, KontraS berfokus 

pada peristiwa penyiksaan yang terjadi, bukan seberapa tinggi atau rendahnya peristiwa 

penyiksaan yang ada selama satu tahun.  
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Provinsi dominan yang tercatat dalam data pemantauan kami terkait dengan peristiwa 

penyiksaan ialah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan Aceh. 

Masih dari hasil temuan KontraS, daerah – daerah tersebut memang kerap menjadi provinsi 

dominan yang melakukan tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. 

 

Alasannya beragam, seperti di Aceh dengan perkembangan kebijakan terbaru yang 

mempengaruhi pelaksanaan hukum cambuk pasca disahkannya Qanun Aceh No. 6 tahun 

2014 tentang Hukum Jinayah. Kemudian, peristiwa penyiksaan terjadi di daerah – daerah 

terpencil yang sulit diakses oleh publik ataupun akses informasinya, seperti praktik 

penyiksaan terhadap Bernadus Feka pada 2018 lalu. Dari kasus Bernadus Feka, kami melihat 

bahwa adanya kesulitas akses informasi, baik informasi publik maupun akses terhadap kuasa 

hukum, yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia untuk menyuarakan peristiwa yang 

menimpanya.  

 

 
 

Lebih lanjut, kami juga menemukan fakta bahwa institusi kepolisian masih menduduki 

peringkat pertama dalam melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 

lainnya. Dan khusus pada periode Juni 2018 hingga Mei 2019, angka penyiksaan di institusi 

Polri berjumlah 57 kasus. Masih tinggi angka penyiksaan oleh Anggota Polri menunjukkan 

bahwa institusi kepolisian tidak menjadikan peristiwa – peristiwa penyiksaan yang dilakukan 

oleh anggotanya sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mengkoreksi kerja – kerja Polri di 

lapangan. Temuan KontraS juga menyebutkan bahwa praktik penyiksaan yang dilakukan oleh 

anggota Polri dilakukan guna memperoleh informasi atau sebagai bentuk penghukuman. 

Tindakan ini banyak terjadi pada tingkatan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor 

(Polsek) di wilayah Indonesia. Sementara itu, aksi dan praktik brutalitas masih banyak 

Polisi, 57, 79%

TNI, 7, 10%

Sipir, 8, 11%

Institusi Dominan Pelaku Praktik Penyiksaan dan Tindakan 
tidak manusiawi Juni 2018 - Mei 2019

Polisi TNI Sipir
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didominasi oleh anggota TNI, khususnya dalam penggunaan senjata api. Namun demikian, 

akses informasi publik untuk mengetahui kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota 

institusi TNI maupun sejauh mana proses penghukuman dilakukan terhadap anggota yang 

melanggar, masih sangat terbatas. 

 

 
 

Praktik penyiksaan oleh polisi semakin dikuatkan oleh temuan kami yang menggambarkan 

bahwa tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi cenderung terjadi di tempat – 

tempat penahanan, yakni sejumlah 32 peristiwa. Praktik penyiksaan menjadi persoalan klasik 

yang belum juga terselesaikan di kalangan institusi penegak hukum. Metode penyiksaan saat 

menginterogasi tersangka di kantor kepolisian9 sebenarnya adalah cara – cara lama yang 

wajib untuk ditinggalkan pasca Indonesia meratifikasi (disahkan) Konvensi Anti Penyiksaan 

sejak tahun 1998 lalu, dan Kepolisian sendiri telah memiliki aturan internal Peraturan Kapolri 

(Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia 

dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Praktik penyiksaan 

umumnya terjadi dalam situasi di mana posisi korban begitu tidak berdaya terhadap 

pelakunya; situasi yang umum terjadi di ruang tahanan yang tertutup.10 

 

Hal lain yang menjadi temuan baru kami pada tahun ini, yakni angka praktik penyiksaan yang 

terjadi di tempat – tempat penahanan serta dilakukan oleh petugas lapas meningkat. Temuan 

kami menunjukkan bahwa praktik penyiksaan yang dilakukan oleh petugas lapas bertujuan 

                                                 
9 Abdul bin Rasyid dipukul pada pipi sebelah kanannya di TKP. Tanpa diketahui apa sebabnya. Padahal.korban 
sedang dalam perjalanan ke sekitar pantai seruni untuk membeli nasi santan. Dia juga digelandang ke Mapolres 
Bantaeng, lalu dipukuli lagi oleh sekitar tiga polisi. Bahkan saat di polres Bantaeng, sempat ditodongkan senjata 
Laras panjang ke pahanya. https://www.rakyatsulsel.co/2019/03/21/oknum-polisi-diduga-keroyok-dan-ambil-
uang-anak-dibawah-umur/ 
10 Manfred Nowak, Study on the phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 
in the world, including an assessment of conditions of detention, UN Doc. A/HRC/13/39/Add.5, 5 Februari 2010, 
hal. 14. 

Tempat Publik; 27

Tempat Tertutup; 13

Sel Tahanan; 32

Tempat Dominan Praktik Penyiksaan dan Tindakan 
Tidak Manusiawi Juni 2018-Mei 2019

Tempat Publik Tempat Tertutup Sel Tahanan

https://www.rakyatsulsel.co/2019/03/21/oknum-polisi-diduga-keroyok-dan-ambil-uang-anak-dibawah-umur/
https://www.rakyatsulsel.co/2019/03/21/oknum-polisi-diduga-keroyok-dan-ambil-uang-anak-dibawah-umur/
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sebagai “penertiban” narapidana di lembaga permasyarakatan. Pada 16 Mei 2019, Lapas 

Narkotika Kelas III Langkat di Sumatera Utara, dirusak dan dibakar11 oleh ratusan narapidana. 

Kerusuhan di Lapas berkapasitas 915 tapi dihuni 1.500 orang itu diduga dipicu oknum sipir 

yang melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap salah seorang narapidana. 

Berdasarkan keterangan salah satu narapidana, diketahui bahwa penganiayaan kurang 

manusiawi menjadi pemicu marahnya ratusan narapidana di Lapas Narkotika Kelas III 

Langkat, seperti adanya narapidana yang dipukuli sampai mengeluarkan kotoran (feses). Hal 

tersebut akhirnya memicu terjadinya peristiwa kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas III Langkat. 

 

Angka praktik – praktik penyiksaan di beberapa institusi diatas ini menjadi dinamis dan 

berlipat karena praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga diketahui 

terjadi di lokasi-lokasi yang minim audit, seperti pusat-pusat penahanan: sel kepolisian, 

lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pemberitaan yang muncul di media massa 

lebih banyak meliput pada residu peristiwa, seperti aksi kerusuhan di pusat-pusat penahanan; 

namun tidak ada upaya kontrol evaluasi dan koreksi atas tata kelola pusat-pusat penahanan 

yang masih memungkinkan dilanggengkannya praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi lainnya.  

 

 
 

Temuan lainnya dalam periode 2018 – 2019 ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 

sebanyak 51 peristiwa salah tangkap. Pada 1 September 2018, Komisi Untuk Orang Hilang dan 

Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh meminta Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas terkait 

tindakan salah tangkap terhadap 3 warga. Ini terkait dengan terbunuhnya Bripka Anumerta 

Faisal yang terjadi di kawasan Pantai Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Ketiga 

warga tersebut merupakan tukang ojek yang sedang mengantar pelaku ke suatu tempat, yaitu 

                                                 
11  https://www.voaindonesia.com/a/lapas-narkotika-langkat-rusuh-diduga-dipicu-oknum-sipir-siksa-
narapidana/4920100.html diakses pada tanggal 19 Juni 2019 

51

21

Jenis Kasus Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak 
Manusiawi Juni 2018-Mei 2019

Salah Tangkap

Murni Kriminal

https://www.voaindonesia.com/a/lapas-narkotika-langkat-rusuh-diduga-dipicu-oknum-sipir-siksa-narapidana/4920100.html
https://www.voaindonesia.com/a/lapas-narkotika-langkat-rusuh-diduga-dipicu-oknum-sipir-siksa-narapidana/4920100.html
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Syahrul, Faisal dan Bahagia, warga Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur. 

Mereka dilepas setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Aceh Utara tidak terlibat dalam 

perkara terbunuhnya Bripka Anumerta Faisal. Dari penangkapan tersebut diketahui bahwa 3 

warga kembali dengan kondisi yang memprihatinkan yakni babak belur, wajah bengkak dan 

berlumuran darah setelah dilepaskan. 

 

 
 

Dari tindakan penyiksaan yang terjadi, berdasar pada pemantauan media, “tangan kosong” 

menjadi instrumen dominan dalam tindakan penyiksaan, seperti saat melakukan pemukulan. 

Seorang pemuda bernama Muhammad Rizchal (21) yang merupakan anak dari Kepala Desa 

(Kades) Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, diduga dikeroyok oleh belasan 

oknum anggota polri. Akibat dari tindakan sejumlah oknum polri itu, anak Kades Ipi itu 

menderita luka lebam di bagian mata kiri dan pundak kiri, serta sobek pada kepala dan telinga 

bagian kanan. Belasan anggota polri itu merupakan personel BKO Polda Sulawesi Tengah 

(Sulteng) yang saat ini masih dalam tugas pengamanan pilkada di daerah tersebut. Menurut 

korban, beberapa hari sebelumnya ada rekannya yang mengeluarkan perkataan kasar saat 

tengah berombongan mengendarai sepeda motor, namun belasan anggota polisi tersebut 

ternyata salah tangkap12. 

 

Di sisi lain, kami juga menemukan tindakan penyiksaan dengan menggunakan binatang 

sebagai instrumennya. Hal ini kami temukan pada penanganan kasus dugaan tindak pidana 

yang dilakukan oleh Hiron Hiluka, warga Kampung Ibele, Papua. Kejadian bermula pada 

tanggal 4 Februari 2019, anggota Polres Jayawijaya melakukan penangkapan terhadap 

seorang pelaku terduga penjambretan ponsel yang terangkap tangan oleh warga di Wamena, 

                                                 
12 https://sultengraya.com/63096/oknum-polisi-keroyok-anak-kades-di-morowali/ diakses pada tanggal 17 Juni 
2019 pukul 10.40 
 

0

20

40

60

Tangan
Kosong Benda Keras

Senjata Api
Binatang

Air Keras
Senjata Listrik

60

8
14

1
1 2

Alat Dominan dalam Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak 
Manusiawi Juni 2018-Mei 2019

https://sultengraya.com/63096/oknum-polisi-keroyok-anak-kades-di-morowali/


 14 

Jayawijaya, Papua. Pada saat hendak melakukan proses interogasi terhadap pelaku, anggota 

kepolisian yang bertugas melakukan proses interogasi tersebut mengeluarkan seekor ular 

kemudian dililitkannya di tubuh pelaku dengan maksud mendapatkan pengakuan dari pelaku 

atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam melakukan proses 

interogasi tersebut, pihak kepolisian juga dengan sengaja merekamnya. Tindakan anggota 

kepolisian tersebut telah menyalahi aturan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 52 

KUHAP di mana hak tersangka untuk dapat memberikan keterangannya secara bebas dan 

nyaman. Serta dalam Pasal 13 Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan 

Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana 

pihak penyidik dilarang untuk melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun 

seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan. 

 

 
 

Dari peristiwa praktik penyiksaan yang terjadi selama rentang satu tahun, korban penyiksaan 

banyak menimpa warga sipil yakni sejumlah 86 peristiwa, sementara tahanan/kriminal 

sejumlah 44 peristiwa. Frasa warga sipil ini adalah orang – orang yang belum atau tidak 
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mendapatkan status (saksi/tersangka) dari pihak kepolisian. Seperti yang dialami Raka (15), 

seorang anak keterbelakangan mental asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nasib yang dialami 

oleh Raka adalah babak belur setelah dihajar dan disiksa oleh salah satu anggota Polisi. 

Peristiwa tersebut bermula saat anak usia 15 tahun yang mengalami keterbelakangan mental 

tersebut masuk ke dalam rumah dan memegang mobil salah satu anggota Polres Blitar 

berinisial C. 

 

II.2.1. Pendampingan KontraS terhadap Korban Penyiksaan 2018 – 2019 

 

Beberapa kasus yang kami hadirkan adalah fakta peristiwa yang terjadi ketika praktik 

penyiksaan dilakukan oleh aparat negara—termasuk di dalamnya, aparat kepolisian dan 

lembaga pemasyarakatan. Modus penangkapan, penahanan dan keluarga yang dikabarkan 

bahwa si tersangka telah meninggal dunia pada proses pemeriksaan hukum masih menjadi 

peristiwa yang kerap terjadi pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Selama rentang 

setahun, KontraS secara khusus mendampingi 6 (enam) peristiwa penyiksaan dan tindakan 

tidak manusiawi lainnya. Berangkat dari kasus – kasus yang didampingi oleh KontraS tersebut, 

kami menemukan beberapa pola yang terjadi, di antaranya: 

 

II.2.1.1. Penyiksaan di Ruang Terbuka dan Motif Pengakuan 

 

Praktik penyiksaan di ruang terbuka 13  menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi di 

Indonesia. Praktik penyiksaan yang terjadi di ruang publik biasa dilakukan pada saat kondisi 

sedang sepi, contoh kasus yang kami tangani ialah penyiksaan yang dialami oleh Dedy 

Hernawan di Bengkulu.  

 

Pada hari kamis 13 Desember 2018 pukul 17.00 WIB terjadi penangkapan terhadap 
Dedy Hernawan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Bengkulu atas tuduhan 
kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Pada saat penangkapan Dedy dibawa menuju 
kantor Polda Bengkulu Menggunakan mobil dengan kondisi tangan Dedy dibrogol.  
Namun pada saat perjalanan, Dedy tidak langsung di bawa menuju kantor Polda 
Bengkulu, melainkan Dedy dibawa ke daerah pantai Panjang. Dedy di bawa ke pondok-
pondok pinggir pantai dan disuruh oleh anggota Polda Bengkulu yang membawa Dedy 
untuk mengakui terkait kepemilikan narkoba yang ditemukan di rumahnya sebelumnya.  

 

                                                 
13  merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan 
dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. 
Yang dimaksud dengan ruang terbuka antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, 
taman kota dan taman rekreasi (Hakim, 2003:50). Menurut Lao Tze adalah bukan hanya sesuatu yang dibatasi 
secara fisik oleh lantai, dinding dan langit-langit, tetapi “kekosongan” yang terkandung di dalam bentuk 
pembatas ruang tadi (ITS, 1976 : 9) 
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Bekas luka di kaki Dedy Hernawan atas praktik penyiksaan oleh polisi 

 

Karena Dedy tidak mengakui kepemilikan barang tersebut, Dedy mengalami penyiksaan 
dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan balok kayu 
berkali-kali oleh sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi yang membawanya tersebut.  
Pemukulan tersebut dilakukan berkali-kali sehingga Dedy sempat terjatuh ke kursi. Pada 
saat terjatuh pemukulan tetap terus dilakukan oleh anggota polisi tersebut bahkan 
semakin parah. Sekitar 3-5 orang terus memukul bagian kiri badan, kaki dan tangan 
menggunakan balok dan meninju rahang bagian kanan Dedy bahkan ada anggota yang 
memukul dengan menggunakan balok yang berpaku ke arah betis, hingga 
mengakibatkan luka sobek pada kaki Dedy. 

 

Atas kejadian tersebut, Wuri selaku istri Dedy melaporkan praktik penyiksaan yang 

dialaminya ke Propam Polda Bengkulu hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat nomor: 

STPL/4/III/2019/YANDUAN. Namun hingga saat ini, laporan tersebut tidak pernah 

ditindaklanjuti oleh pihak Propam Polda Bengkulu. Sedangkan untuk proses hukum yang 

dialami Dedy tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan. Pada tanggal 21 Mei 2019, Pegadilan 
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Negeri Bengkulu memvonis Dedy selama 4 tahun dan 6 bulan penjara tanpa 

mempertimbangkan penyiksaan yang dialaminya pada saat penangkapan. 

 

Selain itu, KontraS menemukan peristiwa lainnya yakni penyiksaan dengan motif pengakuan 

yang dialami oleh Ari Ismail, supir truk, di Ogan Ilir, Palembang. Ia dipaksa mengakui 

perbuatan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, yakni memperkosa seorang bidan. 

Kronologi singkatnya sebagai berikut: 

 
Pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Ari Ismail (Ujang) seorang warga 
Dusun I, Pemulutan Barat, Kecamatan Ogan Ilir, Sumatera Selatan membeli rokok di 
wilayah Kayu Areh, Kecamatan Pemulutan Induk, Ogan Ilir saat tengah menuju rumah 
temannya yang bernama Dani. Ari yang pada saat itu sedang menaiki motor secara tiba-
tiba dihadang oleh 2 mobil dan 3 motor dengan mengeluarkan beberapa tembakan 
peringatan, lalu motor Ari ditendang sehingga dia jatuh dari motornya tersebut lalu di 
borgol dan dimasukkan secara paksa ke dalam mobil. Pada saat di dalam mobil, Ari 
mendapatkan pemukulan dari beberapa orang yang membawanya tersebut. Ari juga 
dipaksa mengaku dengan mengatakan “kamu ya yang melakukan pemerkosaan bidan 
Y, ngaku saja kawanmu sudah ada yang ditangkap.” Ari menolak untuk mengakui 
perbuatan yang dituduhkannya karena Ari sendiri tidak mengetahui kasus pemerkosaan 
itu dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Karena tidak mau 
mengakui, Ari dipukul beberapa kali di bagian tubuh dengan posisi tangan diborgol di 
bagian belakang serta mata ditutup menggunakan lakban yang berwarna cokelat. 
Penyiksaan tersebut dilakukan selama sekitar 10 – 15 menit sambil para pelaku 
memaksa Ari untuk mengakui terkait peristiwa pemerkosaan bidan Y beberapa waktu 
lalu.  
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Bekas luka di tangan Ari Ismail akibat borgol yang diinjak oleh pihak kepolisian 

 
Setelah Ari pingsan karena tidak kuat menghadapi penyiksaan yang diterimanya, Ari kembali 

dimasukan ke dalam mobil dan Ari ditinggalkan di Kecamatan Rambutan dalam kondisi masih 

pingsan. Ari kemudian ditemukan oleh sejumlah warga dalam keadaan lemas dan mengalami 

luka lebam dan memar serta mengeluarkan darah di sekujur tubuh dan akhirnya pada sekita 

pukul 10.00 WIB pagi, berdasarkan informasi dari Dani, Ari ditemukan dan dibawa oleh Kanit 

Kapolsek Rambutan menuju ke RS Bhayangkara Palembang yang berjarak sekitar 29 km untuk 

mendapatkan perawatan. 

 

II.2.1.2. Penggunaan Senjata Api 

 

Dari pengaduan dan pendampingan KontraS, penggunaan senjata api menjadi instrumen 

dominan dari tindakan penyiksaan. Beberapa kasus yang kami terima, di antaranya 

penembakan terhadap Apria (Sumatera Selatan), Ridwan (Sigi), Indra (Sorong), dan Mince dan 

Nelma (Halmahera Selatan) menjadi korban penembakan dan penyiksaan. Penggunaan 

senjata api oleh pihak kepolisian menggunakan pola yang seragam, seperti korban diduga 

melawan aparat.  
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Kasus penembakan menimpa Apria, seorang Satpam yang bertugas di Pasar Sidodai, Ogan 

Komering Ulu (Oku) Timur, Sumatera Selatan. Pada tanggal 12 Oktober pukul 19.45 WIB Apria 

dalam perjalanan untuk bekerja dengan membawa mobil terkena Razia kendaraan yang 

dilaksanakan oleh Polres Oku Timur. Dalam Razia tersebut, Apria diduga membawa narkoba 

berjenis sabu, lalu ketika petugas mengetahui adanya sabu yang dibawa Apria tersebut, 

dilakukanlah pengejaran oleh petugas.  

 

 
Apria tewas setelah diberondong 9 tembakan oleh polisi (sumber: keluarga korban) 

 

Apria diketahui melakukan perlawanan dengan menembak petugas sehingga aparat langsung 

menembak Apria dengan 9 (sembilan) peluru yang kemudian bersarang di tubuhnya yakni di 

bagian punggung kanan, dada kiri, dada kanan, ulu hati, nadi kiri, paha kanan dan paha kiri. 

Kematian Apria diketahui oleh pihak keluarga dari kerabatnya melalui media sosial. Terkait 

kematian Apria, pihak keluarga sempat diminta untuk mendatangi Polsek Belitang guna 

diberikan uang tali asih, namun pihak keluarga menolaknya.  
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Dalam kasus penembakan terhadap Mince dan Nelma Salessy, KontraS menyusun informasi 
kronologi yang didapat dari keluarga korban sebagai berikut:  
 

Pada tanggal 15 Maret 2019, ada acara pesta di salah satu warga Desa Kawasi. Dalam 
acara tersebut sempat terjadi keributan antara peserta pesta sehingga beberapa 
anggota brimob yang bertugas di salah satu perusahaan turut melerai keributan 
tersebut. Pada pukul 01.00 WIT tanggal 16 Maret 2019, 4 (empat) personil anggota 
brimob berseragam dan bersenjata lengkap mendatangi rumah keluarga Jois Natulessy 
dengan tujuan untuk melakukan penangkapan terhadap salah seorang anggota 
keluarga mereka yang terlibat keributan. Upaya penangkapan tersebut dilakukan atas 
perintah Sekdes Kawasih. Keluarga menolak untuk dibawa oleh anggota kepolisian, lalu 
berujung cekcok antara pihak keluarga dan anggota polisi. Salah satu anggota brimob 
tidak terima karena perdebatan dan dianggap melawan maka salah seorang anggota 
keluarga dicekik oleh anggota polisi dan satu anggota lainnya menginjak dari belakang 
hingga terjatuh. Atas tindakan tersebut para anggota keluarga yang berada di situ 
berdiri yang mengakibatkan para anggota polisi terkejut dan seketika mengarahkan 
senjata kearah keluarga yang ada. Anggota polisi tersebut mengokang senjata dan 
menembakannya sebanyak 5 (lima) kali. Dari tembakan tersebut 2 (dua) orang anggota 
keluarga terkena tembakan yakni Mince Nanlessy (30 tahun) dan Nelma Nanlessy (18 
tahun). Atas penembakan tersebut para korban di bawa ke klinik milik perusahaan. 
Karena luka yang dialami oleh korban cukup parah maka para korban di rujuk untuk 
dirawat di RSU Labuha.  
 

Atas peristiwa tersebut, pihak kepolisian kembali mendatangi rumah keluarga korban dan 

meminta pihak keluarga untuk menandatangani surat pernyataan. Isi surat pernyataan 

tersebut menyatakan bahwa pihak keluarga bersepakat tidak akan melanjutkan proses 

pidana dan hanya meminta agar pelaku penembakan agar diproses secara internal Polri. 
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Foto 2.1. Luka tembak Mince Nanlessy  

 

 
Foto 2.2. Luka Tembak Nelma Salessy  
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Kasus lain juga menimpa Indra Wijaya Taran di Papua. Indra ditemukan ditemukan tergeletak 

di jalan Pramuka, Kelurahan Remu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat. 

KontraS mendalami kasus tersebut untuk memenuhi keutuhan cerita. 

 
Seorang saksi yang bernama Syamsul mendengar adanya bunyi tembakan sebanyak 2 
(dua) kali.  Syamsul kemudian menuju ke arah bunyi tembakan dan sesampainya di 
tempat kejadian Syamsul melihat Indra sudah tergeletak di atas jalan raya. Syamsul 
bermaksud menolong Indra, namun oleh beberapa petugas kepolisian yang berada di 
tempat kejadian perkara salah satunya Bernama M. Noor dan Danang memerintahkan 
Syamsul untuk menjauh dari Indra. Setelah tertembak dan tergeletak Indra di bawa 
menggunakan mobil Satlantas Polresta Kota Sorong berjenis pick up dan membeawa 
Indra ke rumah sakit Mutiara Sorong. Selanjutnya, tidak lama kemudian, kurang lebih 1 
jam sejak korban dibawa ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak 
keluarga mengetahui informasi penembakan yang dialami Indra dari tetangga, pada 
saat itu pula pihak keluarga bergegas menuju rumah sakit Mutiara Sorong. Setibanya di 
sana, keluarga korban yaitu ibu kandung, kakak kandung, beserta keluarga lainnya yang 
hendak melihat kondisi korban namun tidak diperbolehkan masuk oleh Anggota Polisi 
Polres Aimas untuk menemui korban yang pada saat itu masih dalam keadaan hidup. 
Keluarga korban membawa jenazah korban pulang ke rumah duka di Jalan Perkutut 
RT.002/RW.006 Kelurahan Remu, Kota Sorong, tanpa ada pengawalan dari pihak 
kepolisian. Selanjutnya, tak lama kemudian Kapolres Aimas Dewa Made Sinda 
Sutrahna, S.IK. dengan beberapa anggotanya datang ke rumah korban guna menemui 
keluarga korban. Pada saat itu juga keluarga korban bertanya kepada Kapolres Aimas 
siapa pelaku penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan Kapolres 
Aimas Dewa Made Sinda Sutrahna, S. IK menyampaikan bahwa pelaku penembakan 
bernama AKP Farial Mandalanta Ginting, S.H, S.IK NRP 83111436, Kasat Resnarkoba 
Polres Sorong. 

 
Berdasarkan resume pasien yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sorong yang ditanda tangani 

oleh Dr. Roy yang menyebutkan korban meninggal dunia akibat kehabisan darah dan 

ditemukan: 

 
Pemeriksaan Fisik: Luka Tembak terbuka pada bokong kanan ukuran 1 cm dan paha kiri 
ukuran 2 cm, perdarahan aktif. 
Diagnosa Utama:  Syok Hipovolemik 
Diagnosa Sekunder:  Vulnus Schlopetorum/luka tembak 
Vulnus Ekskorianum/Luka Lecet   
Penyebab Luar/Cidera/Kecelakaan: Diduga akibat luka tembak.  
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Bekas luka dan titik tembak Indra oleh aparat kepolisian. (sumber: keluarga korban) 

 
Atas peristiwa tersebut pihak keluarga telah melakukan pelaporan ke Polda Papua Barat, hal 

ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat Laporan Polisi Nomor: STPL/25/I/2019/Papua 

Barat/SPKT tanggal 28 Januari 2019. Dan hingga saat ini laporan tersebut belum ada tindak 

lanjut dari pihak kepolisian. 

 

Praktik – praktik penyiksaan dengan menggunakan senjata api sebagaimana dijelaskan diatas, 

secara tegas menunjukkan bahwa aparat Kepolisian telah mengabaikan pedoman Pasal 3 

huruf b dan c Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 

Kepolisian yang menyatakan: “Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan 
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kepolisian meliputi: b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan 

bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; c. 

Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara 

seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.” 

 

Lebih lanjut, Pasal 6 Point A Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi 

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara tegas menyebutkan hak setiap orang untuk diadili melalui proses 

peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dengan demikian, tindakan menembak dalam 

penyiksaan tidak hanya dapat dikategorikan telah melanggar hak asasi manusia seseorang, 

tetapi juga dapat menimbulkan stigma atau labelling terhadap korban penyiksaan karena 

peristiwa yang menimpanya seolah mendapat legitimasi untuk ditindak secara sewenang-

wenang baik oleh pihak kepolisian maupun masyarakat umum. 

 

II.2.1.3. Praktik Keji dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya 

 

Praktik keji dan tindakan manusiawi lainnya terjadi ketika penanganan aksi May Day di 

Bandung pada 1 Mei 2019. Aksi May Day di Kota Bandung telah diwarnai dengan tindakan 

sewenang-wenang aparat keamanan. Polri dan TNI telah membubarkan paksa massa aksi 

dengan memukul secara mambabi buta tanpa perlawanan. Tak hanya itu mereka juga 

menangkap, mengumpulkan, menelanjangi, menyuruh jalan jongkok satu demi satu, 

menggunduli, mengecat tubuh, serta mempermalukan massa aksi di depan umum. 

 

 
Tindakan keji aparat negara dalam menangani May Day di Bandung 



 25 

 

Tindakan tidak manusiawi juga turut menimpa sejumlah massa aksi saat pengamanan aksi 21-

22 Mei 2019. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, KontraS menerima 

informasi bahwa sejak tanggal 21-24 Mei 2019, beberapa rumah sakit di Jakarta memberikan 

layanan kesehatan sebanyak 893 orang, dan 9 orang diantaranya meninggal dunia. Kondisi 

pasien yang mengalami luka ringan sejumlah 647 orang (lecet, luka sobek, memar, iritasi 

mata), sejumlah 59 orang mengalami luka berat (patah tulang, cedera kepala, luka akibat 

benda tajam dan benda tumpul), serta 9 orang yang meninggal mayoritas akibat tertembak. 

 

 
F. S. salah satu korban penembakan pada aksi 21 – 22 Mei 2019 

 

 Dari penanganan May Day dan peristiwa kerusuhan 21-22 Mei, KontraS melihat anggota 

polisi telah gagal melakukan upaya pencegahan (preventif) serta penilaian terkait perlunya 

tindakan (nesesitas) yang seimbang (proporsionalitas) dan masuk akal (reasonable) 

sehubungan dengan penggunaan kekuatan dalam peristiwa tersebut, sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan 

Kepolisian. Tindakan berlebihan yang berujung kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut 

juga bertentangan dengan Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa 
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serta Perkap No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, 

dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

 

Selama periode Juni 2018 - Mei 2019, kami mencatat sebanyak 40 peristiwa eksekusi 

hukuman cambuk di Provinsi Aceh. Dari 40 peristiwa tersebut, terdapat 226 korban luka-luka 

yang terdiri atas 173 orang, laki-laki dan 53 orang, perempuan. Kami juga mencatat bahwa 

dari 40 peristiwa tersebut delik yang digunakan terdiri atas maisir (judi) pada 14 kasus, 

khamar (alkohol) pada 10 kasus, khalwat (tindakan asusila) pada 14 kasus, dan ikhtilath (zina) 

pada 19 kasus. Seluruh korban yang dihukum cambuk mengalami luka-luka.  

 

Masih diterapkannya hukum cambuk di Aceh pasca 21 tahun meratifikasi Konvensi Anti 

Penyiksaan (CAT) menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki itikad untuk 

menghapuskan praktik penyiksaan secara utuh sebagaimana diatur dalam pasal 2 CAT serta 

dalam General Comment No. 2 Tahun 2008. UU HAM dan UU Ratifikasi CAT seharusya dapat 

dijadikan landasan untuk menghapuskan praktik hukum cambuk di Aceh. Meskipun Aceh 

merupakan daerah dengan otonomi khususnya, seharusnya kewenangan otonomi khusus 

tersebut tidak digunakan untuk mengecualikan sekelompok orang, dalam ini masyarakat 

Aceh, dari hak-nya untuk tidak disiksa, yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (non-derogable right).14 

 
 
II.3. Uji Akuntabilitas Negara 
 

II.3.1. Urgensi Legislasi UU Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 

Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 

 

Ratifikasi terhadap UNCAT membuat konvensi ini menjadi mengikat secara hukum (legally 

binding) bagi Indonesia sehingga pemerintah wajib menyesuaikan hukum positif di Indonesia 

agar sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Hal ini 

selaras dengan Pasal 2 UNCAT, termasuk general comment No. 2 tahun 2008 tentang 

implementasi pasal 2 oleh negara pihak, yang menyatakan bahwa setiap negara pihak harus 

mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial, atau tindakan lainnya untuk 

mencegah terjadinya tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Saat laporan ini terbit, 

21 tahun telah berlalu sejak UNCAT diratifikasi oleh Indonesia. Untuk itu, laporan ini akan 

mencatat serta menganalisis berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dalam 

hal penghapusan praktik penyiksaan di Indonesia baik dari segi hukum pidana maupun 

kebijakan. 

 

 

 

                                                 
14 Lihat pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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II.3.1.1. Kriminalisasi Penyiksaan: Norma Penyiksaan dalam Hukum Pidana 

 

Dari segi legislasi, belum ada norma hukum yang secara tegas memberikan definisi terhadap 

tindak pidana penyiksaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang 

paling mendekati unsur-unsur penyiksaan hanyalah penganiayaan sebagaimana diatur dalam 

pasal 351 atau paksaan untuk mengaku atau memberikan keterangan dalam perkara pidana 

atau kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 422 KUHP. Dalam konteks 

penggunaannya, kedua pasal tersebut belum secara khusus memenuhi unsur-unsur 

penyiksaan sebagaimana diatur dalam UNCAT, dengan perbandingan sebagai berikut : 

 

 

Unsur 
Konvensi Anti Penyiksaan 

(CAT) 
351 KUHP 422 KUHP 

Subyek 

Pejabat publik atau setiap 

orang dengan pengetahuan 

atau persetujuan seorang 

pejabat resmi atau orang lain 

yang bertindak dalam kapasitas 

resmi 

Siapapun Pegawai Negeri 

Perbuatan 

 

Dengan sengaja menimbulkan 

rasa sakit atau penderitaan 

yang parah, baik secara fisik 

maupun mental  

Dengan sengaja 

menyebabkan 

perasaan tidak enak 

(penderitaan), rasa 

sakit, luka, atau 

rusaknya kesehatan 

pada diri seseorang 

Dalam perkara 

pidana 

menggunakan 

paksaan 
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Tujuan 

Mendapat informasi dari 

seseorang atau pihak ketiga, 

menghukum seseorang atas 

perbuatannya atau perbuatan 

orang ketiga atau perbuatan 

yang diduga dilakukan olehnya 

atau pihak ketiga, atau 

mengintimidas atau melakukan 

koersi, atau untuk alasan 

apapun berdasarkan 

diskriminasi dalam bentuk 

apapun. 

Memberikan 

perasaan tidak enak 

(penderitaan), rasa 

sakit, luka, atau 

rusaknya kesehatan 

pada diri seseorang 

Untuk memaksa 

orang supaya 

mengaku maupun 

untuk memancing 

orang supaya 

memberi 

keterangan 

  

Apabila dibandingkan antara unsur-unsur penyiksaan dalam UNCAT dengan delik 

penganiayaan dan kejahatan jabatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur 

dalam delik penyiksaan yang belum diakomodasi oleh kedua delik dalam KUHP tersebut. Delik 

penganiayaan, misalnya, hanya secara umum mencakup tindakan memberikan 

penderitaan/rasa tidak nyaman kepada orang lain. Hal ini jelas berbeda dengan terminologi 

penyiksaan yang dimaksudkan sebagai pemberian penderitaan yang parah kepada seseorang 

dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh dan/atau dengan pengetahuan atau persetujuan 

seorang pejabat negara. Apabila delik penganiayaan digunakan dalam kasus penyiksaan, 

maka hal tersebut dapat menghilangkan peran pejabat negara dalam tindak pidana tersebut 

baik secara langsung (commission) maupun tidak langsung (omission) dan mereduksi tindak 

pidana tersebut menjadi tindak pidana antar warga sipil biasa. 

 

Lebih lanjut, meskipun aturan dalam Pasal 422 KUHP sudah mengakui adanya peran pejabat 

negara dalam kasus penyiksaan, namun Pasal tersebut memiliki beberapa limitasi yang 

membuatnya tidak dapat digunakan dalam banyak kasus penyiksaan. Pertama, rumusan pasal 

ini hanya mencakup pegawai negeri saja, sementara penyiksaan bisa saja dilakukan oleh 

orang biasa yang melakukan penyiksaan karena mendapat perintah ataupun dengan 

diketahui atau disetujui oleh seorang pejabat publik. Kedua, pasal ini hanya mengatur praktik 

penyiksaan dalam konteks perkara pidana untuk memaksa seseorang mengakui 

perbuatannya atau memberikan keterangan, sementara banyak kasus penyiksaan yang 

terjadi di luar konteks pemeriksaan perkara pidana, misalnya dengan memberikan hukuman 

yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kepada seseorang yang diduga ataupun 

merupakan pelaku tindak pidana atau penyiksaan terhadap narapidana di dalam Lapas. 

 

Selain itu terkait dengan rumusan ancaman pidana dalam pasal tersebut (baik pasal 351 KUHP 

maupun pasal 422 KUHP) sangat jelas menurunkan derajat dari sebuah tindak kejahatan 

penyiksaan itu sendiri sebagaimana yang telah dimaknai dalam UNCAT maupun dari sisi  
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penghukuman terhadap para pelaku – pelaku penyiksaan jika dibandingkan dengan ancaman 

pidana yang diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan.  

  

UU Nomor Tahun 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebenarnya telah 

memberikan definisi penyiksaan yang merupakan terjemahan dari pasal 1 UNCAT. Namun, 

UU ini hanya mengandung definisi penyiksaan tanpa memberikan unsur pidana dalam pasal 

mengenai penyiksaan. Pada akhirnya, pasal 1 angka 4 UU HAM yang mengandung definisi 

penyiksaan ini tidak dapat digunakan untuk menuntut pelaku penyiksaan di pengadilan. Pasal 

33 UU HAM juga hanya mengatur mengenai hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, 

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan 

martabat kemanusiaan tanpa memuat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi orang yang 

melanggar hak seseorang untuk bebas dari tindak penyiksaan tersebut. 

  

Selain UU HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 

Pengadilan HAM) juga mengatur mengenai penyiksaan. Namun, penyiksaan yang diatur 

dalam UU ini berada dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga 

mensyaratkan penyiksaan tersebut harus terjadi secara meluas dan sistematis. Sekali lagi, 

pasal penyiksaan dalam UU ini tidak dapat diaplikasikan untuk berbagai kasus-kasus 

penyiksaan yang tidak terjadi secara meluas dan sistematis. 

  

Dalam rangka program legislasi, delik penyiksaan sebenarnya sedang dicoba untuk diatur 

dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas oleh 

DPR dengan Pemerintah. Berdasarkan draft RKUHP versi 9 Juli 2018, delik penyiksaan diatur 

dalam bagian tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan yang dalam pasal 567 

mengatur tentang tindak pidana penyiksaan yang rumusannya merupakan terjemahan 

langsung dari pasal 1 UNCAT. Namun, pemilihan kata dalam pasal ini masih belum sempurna 

dengan menterjemahkan “punishing” dalam pasal 1 UNCAT menjadi “menjatuhkan pidana”. 

Pemilihan kata tersebut dapat menciptakan ambiguitas karena yang dapat menjatuhkan 

pidana dalam sistem hukum di Indonesia hanyalah hakim. Selain itu, delik penyiksaan dalam 

RKUHP juga masih terbatas pada definisi penyiksaan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 

UNCAT dan mengeliminir bentuk-bentuk tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya 

sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UNCAT serta mengesampingkan bentuk 

pertanggungjawaban pelaku hal ini disebabkan pasal dalam RKUHP hanya terbatas pada 

pelaku lapangan. 

 

 II.3.2. Mekanisme Perdata dalam Kasus Penyiksaan 

 

Banyaknya peristiwa kasus-kasus penyiksaan yang tidak diimbangi dengan proses 

penghukuman yang dapat memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun institusi 

pelaku, membuat upaya – upaya hukum yang dilakukan oleh para pendamping kasus 

penyiksaan pada akhirnya tidak hanya berhenti pada proses mekanisme peradilan pidana 
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terhadap para pelaku lapangan. Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan 

dalam melakukan proses advokasi kasus penyiksaan, seperti penggabungan perkara (pasal 98 

ayat 1 KUHAP) atau melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui 

pengadilan, seperti Gugatan PMH dalam kasus alm. Ramadhan Suhudin yang dilakukan oleh 

KontraS, gugatan PMH Iwan Mulyadi oleh PBHI Sumbar, maupun gugatan PMH alm. Erik 

Alamsyah yang dilakukan oleh LBH Padang. 

 

Namun, lagi - lagi  upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, khususnya dalam proses eksekusi 

gugatan yang dimenangkan oleh korban, seperti dalam kasus Erik Setiawan yang baru bisa 

melaksanakan eksekusi putusan terkait dengan ganti kerugian setelah 12 (dua belas) tahun 

lamanya, atau kendala lainnya seperti yang dialami dalam kasus alm. Ramadhan Suhudin. Pola  

– pola penyelesaian kasus penyiksaan yang melibatkan aktor – aktor keamanan dengan 

menggunakan penyelesaian kasus melalui mekanisme surat pernyataan tidak hanya dapat 

ditemukan sebelum dilakukannya proses peradilan, namun juga dapat kita temukan pasca 

dilakukannya proses peradilan (baik proses peradilan pidana maupun peradilan perdata). 

Sebagai contoh, dalam kasus meninggalnya alm. Ramadhan Suhudin, yang merupakan korban 

penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Samarinda, para pelaku penyiksaan telah 

dihukum baik melalui mekanisme pidana maupun etik. Dengan berbekal putusan pidana, 

keluarga alm. Ramadhan Suhudin dengan kuasanya, KontraS, mengajukan mekanisme 

peradilan perdata (melalui gugatan perbuatan melawan hukum) dan meminta pelaku 

penyiksaan untuk membayar ganti kerugian terhadap keluarga alm. Ramadhan Suhudin 

sebesar Rp. 518.295.000.- (terkait dengan putusan tersebut pihak tergugat atau pelaku tidak 

melakukan upaya hukum). Namun dalam praktiknya, alih – alih menjalankan isi dari putusan 

tersebut, pelaku justru menawarkan untuk memberikan sebidang tanah dan rumah (yang 

tidak ada di dalam materi gugatan) namun dengan catatan pihak keluarga Alm. Ramadhan 

Suhudin menandatangani surat pernyataan untuk mencabut surat kuasa kepada KontraS 

maupun laporan-laporan lainnya yang telah dibuat oleh pihak keluarga ke lembaga-lembaga 

negara.15 

  

Dari contoh kasus di atas, ada dua hal yang dapat disimpulkan yaitu adanya ruang atau 

mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak keluarga korban dari praktik-praktik penyiksaan  

selain melalui mekanisme pidana, juga dapat melalui mekanisme perdata dengan 

mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun demikian, di sisi lain, dari contoh 

kasus tersebut juga kita melihat bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum justru tidak didasari koridor-koridor hukum dalam proses penegakan 

hukum yakni dengan melakukan proses penyelesaian yang tidak dilandasi dengan kepatuhan 

terhadap aturan hukum, seperti tidak menjalankan proses putusan perdata dan dengan 

disertai surat pernyataan atau persyaratan yang merugikan korban dan jika dilihat dari sudut 

                                                 
15 Surat perjanjian terlampir 
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pandang KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, maka dapat dinilai tidak sah 

dan batal demi hukum. 

 

II.3.3 Mekanisme Pemulihan Non-Judicial terhadap Korban  

 
Berkenaan dengan impunitas kasus – kasus penyiksaan dan minimnya  pemenuhan remedy 

(pemulihan) bagi korban penyiksaan, seharusnya dapat ditopang dengan memaksimalkan 

fungsi dan peran Lembaga, Badan, atau Komisi Negara independen (State Auxiliary Bodies). 

Dalam hal ini misalkan; A) Komnas HAM memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan dan 

penyelidikan kasus – kasus penyiksaan, sebagaimana diatur dalam UU No 39/1999 tentang 

Hak Asasi Manusia dan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. B) Ombudsman RI dapat 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan sejauh mana terjadi pelanggaran Maladministrasi 

dalam penegakan hukum yang berakibat pada terjadinya penyiksaan seperti tidak adanya 

surat penangkapan dan penahanan, proses pemeriksaan yang tidak didampingi oleh 

penasihat hukum, termasuk maladministrasi dalam proses penegakan hukum terhadap para 

pelaku penyiksaan yang telah dilaporkan. C) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memiliki 

fungsi pengawasan terhadap institusi Kepolisian (Peraturan Presiden No. 17 tahun 2011) 

Kompolnas dapat menindaklanjuti tindakan penggunaan diskresi yang sewenang-wenang 

oleh anggota Kepolisian, termasuk penggunaan penyiksaan dalam penegekan hukum. D) 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan mandatnya dalam Undang - 

Undang No. 13 tahun 2006 LPSK memiliki kewenangan memberikan layanan medis, 

psikososial, rehabilitasi dan restitusi.  

 

Merujuk pada fungsi dan kewenangan lembaga - lembaga negara tersebut, ditengah gap 

minimnya legislasi, kultur dan impunitas penyiksaan yang masih kuat, seharusnya fungsi dan 

kewenangan yang dimiliki State Auxiliary Bodies dapat dijadikan modalitas untuk melakukan 

langkah – langkah yang efektif dalam menghentikan praktik penyiksaan, termasuk 

perlindungan dan pemulihan bagi korban. Sikap proaktif, tindakan efektif yang berkelanjutan 

dari tiap – tiap lembaga negara dalam penanganan kasus – kasus penyiksaan harus 

diutamakan, termasuk mekanisme koordinatif  yang cepat dan efektif antar lembaga negara. 

Dalam hal ini inisiasi pembentukan mekanisme pencegahan seperti NPM oleh lima lembaga 

negara sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan dapat menjawab persoalan akuntabilitas 

negara dalam kasus – kasus penyiksaan, khususnya pemenuhan mekanisme pemulihan yang 

efektif untuk korban.  
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III. Penutup 

 

III.1. Kesimpulan 

 

 Berangkat dari catatan KontraS di atas, KontraS menyimpulkan beberapa hal di antaranya: 

  

 Pertama, Berdasarkan pemantauan media, KontraS menemukan bahwa angka penyiksaan 

didominasi oleh kepolisian (57 peristiwa) yang menggunakan tangan kosong sebagai 

instrumen penyiksaannya. Hal tersebut sejalan dengan tempat penyiksaan terjadi di sel 

tahanan yang kami duga berangkat dari proses penyidikan. Ada pola yang serupa dalam 

penyelesaian kasus penyiksaan, setidaknya dari dua kasus yang didampingi oleh KontraS, 

yaitu upaya menutup perkara dengan memberikan surat pernyataan disertai dengan 

pemberian santunan, seperti yang terjadi pada kasus penembakan Ari Ismail dan 

penembakan Apria. Pola lainnya, yakni pemberian santunan yang dilakukan pasca putusan 

semata – mata agar pelaku tidak perlu menjalankan eksekusi putusan pengadilan tersebut 

dan terhindar dari konsekuensi hukuman lainnya. 

 

 Kedua, Terjadinya praktik penyiksaan yang terjadi di sel tahanan atau ruang tertutup (lapas, 

rutan) dan berulang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tidak ada upaya control, 

evaluasi dan koreksi atas tata kelola pusat-pusat penahanan yang masih memungkinkan 

dilanggengkannya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Di sisi lain, akses 

publik untuk dapat memantau proses hukum terhadap pelaku penyiksaan juga sangat 

terbatas khususnya jika pelaku penyiksaan diproses secara internal institusi, sehingga tidak 

dapat dipastikan bahwa mereka yang diduga terlibat dalam kasus penyiksaan benar – benar 

mendapat hukuman yang setimpal berdasarkan hukum yang berlaku. 

 

 Ketiga, Jika ditinjau dari komitmen negara pasca ratifikasi UNCAT, KontraS melihat 

pelaksanaan aturan internasional di level nasional dilakukan secara parsial. Namun, 

komitmen tersebut harus diukur melalui bagaimana negara dapat mengimplementasikan 

ratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional melalui sistem hukum nasional dengan 

mengedepankan standar-standar yang berlaku pada UNCAT dan OPCAT. Sehingga penting 

adanya kontrol dan pemantauan Negara agar dapat melakukan implementasi yang imparsial 

mengingat sebagian besar dari negara-negara di Asia masih dikategorikan ke dalam rezim 

hybrid dan otoritarianisme yang menyebabkan kultur kekerasan dan impunitas terlembaga 

dan menjadi legitimasi negara dalam melakukan tindak penyiksaan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

Keempat, Kendati Indonesia belum meratifikasi OPCAT, KontraS mendorong terlaksananya 

National Preventive Mechanism (Mekanisme Pencegahan Nasional) untuk mencegah tindak 

penyiksaan yang terjadi di pusat-pusat penahanan dan hal ini bisa juga dilihat sebagai 

preseden awal bagi negara untuk segera meratifikasi OPCAT.  
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Kelima, Upaya penghapusan praktik penyiksaan dan tindakan atau penghukuman lainnya 

yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia merupakan upaya 

multidimensional yang mencakup pengaturan dari aspek pidana dan juga administrasi. Oleh 

karena itu, pendekatan yang dilakukan Pemerintah dengan memasukan rumusan penyiksaan 

di RKUHP belum menjawab masalah penyiksaan secara menyeluruh. Upaya-upaya di luar 

perumusan delik seperti penghapusan penghukuman yang tidak manusiawi, mekanisme 

NPM, dan membuat keterangan yang didapatkan dari praktik penyiksaan menjadi tidak sah 

sebagai alat bukti membutuhkan sebuah payung hukum berupa undang-undang tersendiri. 

Selain memperkuat pengaturan mengenai penghapusan praktik penyiksaan secara 

multidimensional, pengaturan dalam satu UU ini juga akan mempertegas pengaturan dalam 

UU HAM bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan 

perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi lainnya. 

 

 

III.2. Rekomendasi 

 

 Berangkat dari kesimpulan di atas, KontraS merekomendasikan beberapa hal di antaranya: 

 

Pertama, Institusi-institusi negara independen yang memiliki mandat untuk melakukan fungsi 

pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan secara ketat harus menggunakan 

alat ukur terpercaya (salah satunya mekanisme vetting) untuk mempersempit ruang gerak 

para pelaku kejahatan penyiksaan. Institusi eksternal tersebut harus dipastikan dapat 

bersinergi dengan institusi negara lainnya (internal) untuk memastikan adanya mekanisme 

pencegahan, penghukuman atas kejahatan penyiksaan yang masih berjalan, perlindungan 

kepada saksi dan korban serta pemulihan hak-hak korban sesuai dengan standar instrumen 

hukum HAM Internasional.  

 

Kedua, sebagai bentuk akuntabilitas dan perbaikan terhadap institusi yang dominan terhadap 

terjadinya praktik - praktik penyiksaan, sudah saatnya membuka diri untuk evaluasi secara 

menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal. Baik institusi Polri, TNI, maupun 

Lembaga Pemasyarakatan harus memastikan bahwa anggotanya yang terlibat dalam kasus 

penyiksaan diproses secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mekanisme 

hukum yang transparan dan dapat diakses oleh publik. 

 

Ketiga, seiring dengan berjalannya inisiasi NPM oleh lima lembaga negara, KontraS 

mengusulkan kepada pemerintah segera menyusun proses ratifikasi OPCAT. NPM memiliki 

mandat untuk melakukan kunjungan regular ke segala tempat dimana seseorang yang 

kebebasannya dirampas. Kunjungan ini harus berujung pada rekomendasi untuk memajukan 

perlindungan kepada seseorang yang kebebasannya dirampas tersebut, yang biasanya 

terdapat di pusat-pusat penahanan (lapas, rutan, pusat penahanan imigrasi) 
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Keempat, perumusan undang-undang khusus mengenai penghapusan praktik penyiksaan dan 

tindakan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, yang merendahkan manusia 

lainnya dengan mengacu pada keseluruhan substansi yang terkandung dalam Konvensi 

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, 

dan Merendahkan Martabat Manusia beserta instrumen hukum internasional lain yang 

melengkapinya. 
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IV. Lampiran 

 

IV.1. Dokumentasi 
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Surat pernyataan atas kasus penembakan Mince Nanlessy 
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IV.2. Tabel 
 

Table 4.2. Status Of Ratification Optional Protocol Convention Against Torture 

Country  Status Date of 
Ratification/Signatory 

Afghanistan Ratification 2018 
Armenia Ratification 2006 
Azerbaijan Ratification 2009 
Bahrain   
Bangladesh   
Bhutan   
Brunei Darussalam   
Cambodia Ratification 2007 
China   
Cyprus Ratification 2009 
Democratic Republic of 
Korea 

  

Georgia Ratification 2005 
India   
Indonesia   
Iran (Islamic Republic of)   
Iraq   
Israel   
Japan   
Jordan   
Kazakhstan Ratification 2008 
Kuwait   
Kyrgyzstan Ratification 2008 
Lao People’s Democratic 
Republic 

  

Lebanon Ratification 2008 
Maldives Ratification 2006 
Mongolia Ratification 2015 
Myanmar   
Nepal   
Oman   
Pakistan   
Philippines Ratification 2012 
Qatar   
Republic of Korea   
Saudi Arabia   
Singapore   
Sri Lanka Ratification 2017 
State of Palestine Ratification 2017 
Syrian Arab Republic   
Tajikistan   
Thailand   
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Source: Ratification of 18 International Human Rights Treaties http://indicators.ohchr.org/ 
 

Table 4.3. Ratification of Convention Against Torture in Asia 
Name of Country Date of Ratification 

Afghanistan 1987 
Armenia 1993 
Azerbaijan 1996 
Bangladesh 1998 
Bahrain 1998 
Bhutan n/a 
Brunei Darussalam 2015 (signed) 
Cambodia 1992 
China 1988 
Cyprus 1991 
Democratic People’s Republic of Korea n/a 
Georgia 1994 
Indonesia 1998 
India 1998 (signed) 
Iran (Islamic Republic of) n/a 
Iraq 2011 
Israel 1991 
Japan 1999 
Jordan 1991 
Kazakhstan 1998 
Kuwait 1996 
Kyrgyztan 1997 
Lao People’s Democratic Republic 2012 
Lebanon 2000 
Malaysia n/a 
Maldives 2004 
Mongolia 2002 
Myanmar n/a 
Nepal 1991 
Oman n/a 
Pakistan 2010 
Philippines 1986 
Qatar 2000 
Republic of Korea 1995 
Saudi Arabia 1997 
Singapore n/a 
Sri Lanka 1994 

Timor-Leste Signatory 2005 
Turkey Ratification 2011 
United Arab Emirates   
Uzbekistan   
Viet Nam   
Yemen   

http://indicators.ohchr.org/
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State of Palestine 2014 
Syrian Arab Republic 2004 
Tajikistan 1995 
Thailand 2007 
Timor-Leste 2003 
Turkey 1998 
Turkmenistan 1988 
United Arab Emirates 2012 
Uzbekistan 1995 
Viet Nam 2015 
Yemen 1991 

  
 

Table 4.4. Torture in Asia 

Country Summary Source Pattern 
Criminal Law 
on Torture? 

Bangladesh In November 2018, 11 
persons were killed and 461 
persons were injured in 
political violence. Members 
and supporters of the ruling 
Awami League party enjoy 
impunity in these cases and 
are not prosecuted for 
inflicting violence towards 
political rivals. 

http://odhikar.
org/wp-
content/uploa
ds/2018/12/hu
man-rights-
monitoring-
report-
November-
2018_Eng.pdf 

• Political 
violence 

• Impunity of 
authorities 

Torture and 
Custodial 
Death 
(Prevention) 
Act, 2013 

Cambodia The unlawful arrest of 
opposition leader Kem 
Sokha. He suffers from 
severe pain due to a 
shoulder injury as well as 
other medical issues. The 
authorities have denied him 
access to medical 
treatment, which can 
qualify as torture. 

https://www.fi
dh.org/en/regi
on/asia/cambo
dia/un-body-
declares-
detention-of-
opposition-
leader-kem-
sokha-
arbitrary 
https://www.h
rlc.org.au/hum
an-rights-case-
summaries/lac
k-of-access-to-
adequate-
medical-
treatment-for-
prisoners-can-
be-considered-
cruel-

• Denial of 
medical care 

• Unlawful 
detention 

n/a 
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inhuman-or-
degrading-
treatment-or-
torture 

India A Muslim family was 
attacked by authorities 
because they intended to 
eat beef, which the 
country's Hindu majority 
does not consume. 
Subsequently, the family 
were pressured to not 
speak up and threatened 
with arrest under fabricated 
pretenses. 

http://antitort
ureasia.org/20
19/04/08/musl
im-family-
assaulted-by-
bsf-for-eating-
beef/ 

• Impunity of 
authorities 

• Religious 
violence 

• Repression of 
minorities 

n/a 

Indonesia During a protest against a 
corrupt official in Papua, a 
young man was tortured 
and arrested by the 
military. He later died in jail. 
Authorities later 
approached his family and 
pressured them to not take 
legal action. The family 
attempted to file a case but 
eventually gave up their 
efforts. 

http://antitort
ureasia.org/20
18/04/23/indo
nesia/ 
https://tribun-
arafura.com/2
017/11/20/pro
tes-
penyelewenga
n-dana-desa-
pemuda-
kampung-
woner-tewas-
dianiaya-3-
anggota-tni/ 

• Impunity of 
authorities 
 

KUHP Pasal 
351-356, 
421-422 

Malaysia A man was unlawfully 
arrested and allegedly 
received torture while in 
prison. Although a court 
had already ordered for his 
release, the man remained 
in prison until his death a 
few days later. To this day, 
the outcome of his case 
remains unclear. 

http://antitort
ureasia.org/20
18/04/23/mala
ysia/ 
http://hakam.
org.my/wp/20
17/03/14/kena
pa-masih-
belum-ada-
tangkapan-
kes-
balamurugan-
kata-
peguam/#mor
e-13275 

• Police brutality 

• Unlawful 
detention 

• Impunity of 
authorities 

n/a 

Nepal A man was brutally 
attacked by two policemen 

http://antitort
ureasia.org/20

• Police brutality n/a 
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by beating him with sticks 
and kicking him while 
wearing police boots. This 
resulted in life threatening 
injuries, namely the 
damage of his internal 
organs. There does not 
appear to be any progress 
with the case. 

19/02/06/joint
-letter-
investigate-
torture-case-
take-legal-
action-against-
perpetrators-
provide-
immediate-
medical-
support-and-
compensation-
to-victim/ 
http://www.h
umanrights.asi
a/news/urgent
-
appeals/AHRC-
UAC-003-
2019/ 

• Impunity of 
authorities 

Pakistan Ahead of an election, 
journalists who are critical 
of the military have been 
unlawfully detained and 
tortured by intelligence 
authorities for voicing their 
political opinions. This is 
happening alongside 
intimidation of the media, 
which is being done for 
political gain. 

http://antitort
ureasia.org/20
18/08/27/gam
es-of-violence-
in-asia-series-
south-asia-in-
welcoming-
the-asian-
games-2018/ 
https://www.fi
rstpost.com/w
orld/pakistani-
media-
gripped-by-
fear-of-
military-
ahead-of-
general-
elections-as-
criticism-of-
establishment-
could-risk-
abduction-
torture-
4612001.html 

• Impunity of 
authorities 

• Political 
violence 

• Unlawful 
detention 

• Media 
repression 

Article 14 (2) 
of the 
Constitution
, 1973; 
Sections 
339, 340, 
and 349, 
Chapter XVI 
of the Penal 
Code 

Philippines There are rampant vigilant 
attacks against media 

http://antitort
ureasia.org/20

• Impunity of 
authorities 

Anti-Torture 
Act, 2009 
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workers. At least 8 media 
workers have been killed by 
gunmen since 2017. It is 
rare for suspects to be 
brought to trial, and many 
of them are political actors. 

18/08/20/gam
es-of-violence-
in-asia-series-
southeast-
asia-in-
welcoming-
the-asian-
games-2018/ 

• Political 
violence 

• Media 
repression 

Sri Lanka Female activists have been 
subject to assault and other 
intimidation due to their 
work on disappearances, 
both domestically and at 
the United Nations. These 
activists, many of them 
family members of victims 
of disappearance, have 
been working for years to 
resolve the disappearance 
cases of their family 
members. 

http://antitort
ureasia.org/20
18/08/10/from
-ruki-
fernando-of-
our-member-
inform-
human-rights-
documentatio
n-centre-sri-
lanka-
disappearance
s-in-sri-lanka-
500-days-of-
protests/ 

• Unlawful 
detention 

• Intimidation 

n/a 

Thailand A man was detained by 
soldiers and tortured for 7 
days to the point where he 
begged to be killed rather 
than endure further 
suffering. He was later 
released, but this reflects a 
'culture' of torture in 
Thailand that increased 
following a coup in 2014. 

https://www.a
mnestyusa.org
/reports/thaila
nd-a-culture-
of-torture-
under-the-
military/ 

• Impunity of 
authorities 

• Unlawful 
detention 

• Political 
violence 

n/a 

Brunei 
Darussalam 

n/a  •  n/a 

Kazakhstan A businessman was 
arrested and tortured while 
in prison due to alleged ties 
to an exiled member of the 
opposition. 

https://osce.us
mission.gov/o
n-the-
treatment-of-
iskander-
yerimbetov-in-
kazakhstan/ 

• Unlawful 
detention 

• Political 
violence 

• Impunity of 
authorities 

• Police brutality 

2018? 
https://asta
natimes.com
/2018/04/ka
zakhstan-
has-zero-
tolerance-
policy-on-
torture-
officials-tell-
european-
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parliamenta
rians/ 

Kyrgyzstan A woman was kidnapped as 
part of a traditional custom 
in which men would kidnap 
women and force them to 
marry the kidnapper. 
However, this kidnapping 
ended with the kidnapper 
fatally stabbing the woman, 
after she refused. The 
victim was stabbed at the 
police station, but police 
appeared to ignore the 
woman's cries for help. 

https://www.r
ferl.org/a/kyrg
yz-bride-
kidnapping-
ends-in-brutal-
stabbing-
prompting-
outrage/29257
873.html 

• Police 
negligence 

• Sexual 
violence 

n/a 

Timor Leste A man was beaten and 
kicked by police officers in 
Bobonaro District, causing 
bleeding from the nose, 
ear, and mouth. 

https://www.a
mnesty.org/en
/countries/asia
-and-the-
pacific/timor-
leste/report-
timor-leste/ 

• Police brutality Section 29 
of the 
Constitution
, 2009 

Turkey Turkish police in Ankara and 
Istanbul have been holding 
political detainees in 
stressful positions for up to 
48 hours while denying 
them access to food, water, 
or medical care. 

https://www.a
mnesty.org.uk
/aftermath-
failed-turkey-
coup-torture-
beatings-and-
rape 

• Impunity of 
authorities 

• Political 
violence 

• Unlawful 
detention 

Article 17 of 
the 
Constitution
, 1982 

Vietnam A Roman Catholic priest 
was arrested for his 
advocacy in political 
freedom. During his arrest, 
there have been instances 
where he was denied access 
to medical treatment. 

https://www.h
rw.org/news/2
011/07/26/vie
tnam-father-
nguyen-van-ly-
should-
remain-free 

• Political 
violence 

Article 373 
of the 
Criminal 
Code, 2015 
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No Negara 
Tanggal Ratifikasi 
OPCAT 

NPM Catatan 

1 Afghanistan 17-Apr-18 - 
Masih menunggu implementasi dari UNCAT dan OCPAT di 
kerangka hukum nasional Afghanistan 

2 Australia 21-Dec-17 - 
Merujuk pada Artikel 24 OPCAT, Australia mendeklarasikan 
untuk menunda pembentukan NPM sampai batas 
maksimum 3 tahun 
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3 Filipina 17-Apr-12  

Negara pertama yang menunda implementasi part III 
OPCAT, soal kunjungan SPT ke negara terkait. 
 
Pada 2015 (3 tahun setelah ratifikasi), SPT sudah 
mengunjungi Filipina, namun laporan dari kunjungan 
tersebut belum dipublikasikan. 
 
Setelah kunjungan tersebut, SPT memasukkan Filipina ke 
dalam daftar negara yang tidak mematuhi Artikel 17 OPCAT 
tentang NPM.  Daftar negara ini dipresentasikan pada 
Sidang Majelis Umum PBB September 2017 
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4 Kamboja 30-Mar-07 

Pada 7 Agustus 2009, pemerintah Kamboja 
membentuk komite antarlembaga yang bertindak 
sebagai NPM melalui keputusan yang disetujui oleh 
Perdana Menteri (Sub-Decreee No. 122 SRR). 
 
NPM masih bersifat sementara dan masih dalam 
tahap diskusi untuk membentuk NPM yang 
independen. 

Kamboja sudah menerima kunjungan pertama dari SPT 
pada tahun 2009 dan kunjungan lanjutan pada Desember 
2013. Laporan dari kedua kunjungan tersebut belum 
dipublikasikan. 

5 Kazakhstan 22-Oct-08 

Lima tahun setelah ratifikasi OPCAT (Juli 2013), 
pemerintah Kazakhstan membuat undang-undang 
untuk menunjuk Ombudsman yang dibantu oleh 
organisasi masyarakat sipil dan komisi pemantauan 
publik untukj menjalankan fungsi NPM. NPM di 
Kazakhstan baru mulai efektif bekerja secara 
operasional pada April 2014. 

SPT melakukan kunjungan pertamanya ke Kazakhstan pada 
September 2016, namun laporan dari kunjungan tersebut 
belum dipublikasikan. 
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6 Krygyzstan 29-Dec-08 

Pada 12 Juli 2012, Pemerintah Krygyztan, melaui 
Undang-Undang No. 104 tahun 2012 tentang NPM, 
membentuk satu institusi baru yang khusus 
menangani pencegahan penyiksaan, seperti NPM, 
yaitu: the National Center for the Prevention of 
Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading 
Treatment or Punishment. NPM mulai beroperasi 
efektif pada Maret 2014. 

Kunjungan pertama SPT ke Krygyztan dilakukan pada 
September 2012 dan laporan dari kunjungan tersebut 
sudah dipublikasikan. 
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7 Maladewa 15-Feb-06 

Pada 2007, setahun setelah ratifikasi OPCAT, 
pemerintah Maladewa menunjuk Komnas HAM 
Maladewa sebagai pelaksana NPM melalui Keputusan 
Presiden. 
 
Satu unit khusus bernama NPM dibentuk di dalam 
Komnas HAM, dengan sumber daya manusia dan 
alokasi dana yang terpisah 
 
Pada Desember 2013, Undang-Undang Anti 
Penyiksaan disetujui dan disahkan oleh Presiden 
Maladewa, termasuk dengan semua aspek 
pencegahan dan aturan antipenyiksaan sesuai dengan 
UNCAT dan OPCAT. Pada Pasal 44 (c), Komnas HAM 
juga diberi mandat untuk menjalankan fungsi NPM 
dan menjadikannya badan legislatif. 

SPT melakukan kunjungan pertama pada Desember 2007 
dan kunjungan lanjutan pada Desember 2014. Hanya 
kunjungan pertama yang laporannya sudah dipublikasikan. 
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8 
Selandia 
Baru 

14-Apr-07 

Pasca-Ratifikasi OPCAT di tahun 2007, Selandia Baru 
langsung menunjuk 5 institusi yang ada untuk bekerja 
sama dan menjalankan fungsi NPM, melalui 
Rancangan Undang-Undang Kejahatan Penyiksaan. 
Kelima lembaga negara tersebut adalah: Komnas 
HAM, Ombudsman, Independent Police Conduct 
Authority (IPCA), Komisi Perlindungan Anak, dan 
Inspector of Service Penal Establishments. 
 
NPM langsung beroperasi sejak itu dan setiap 
lembaga yang ditunjuk memiliki mandat tematik 
khusus berdasarkan OPCAT. Komnas HAM bertindak 
sebagai koordinator dari kelima lembaga/institusi 
tersebut.  

Tantangan dan hambatan dari pelaksanaan fungsi NPM 
dengan model seperti ini adalah kurangnya sumber daya 
manusia dan keterbatasan dana untuk menjalankan fungsi 
baru yang ada pada kelima lembaga tersebut. 
 
SPT melakukan kunjungan ke Selandia Baru pada 29 April 
2013. Laporan dari kunjungan tersebut sudah 
dipublikasikan 
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9 Sri Lanka 5-Dec-17 - 

Pada 4 Januari 2018 atau kurang dari sebulan setelah 
ratifikasi, Sri Lanka sudah mengadopsi dan memberlakukan 
OPCAT pada 4 Januari 2018. 
 
NPM belum dibentuk, namun pada UPR November 2017, 
Sri Lanka sudah menyatakan niat untuk menunjuk Komnas 
HAM Sri Lanka sebagai pelaksana fungsi NPM. 

 
 

 

 

 


