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I. Pendahuluan 
 

Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-73, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan mengenai akuntabilitas Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI) untuk periode Juni 2018 – Mei 2019. Laporan ini disusun 

berdasarkan pada pemantaun dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS, sebagai bagian 

dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas Polri menjalankan 

tugas dan fungsinya; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan 

hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

(UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI). Laporan ini menggunakan parameter hak 

asasi manusia, kebijakan dan peraturan perundang – undangan, termasuk Peraturan 

Kapolri (PerKap) 

Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang komprehensif untuk 

keseluruhan kinerja institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  

Laporan ini akan dibatasi dalam tiga hal terkait kepolisian: pertama, polisi sebagai salah 

satu agensi utama dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam bagian 

pertama ini, laporan ini secara khusus memotret keterlibatan aparat kepolisian dalam 

praktik-praktik penyiksaan, miscarrages of justice dan kesewenang-wenangan dalam 

menafsirkan dan menggunakan diskresi; kedua, polisi sebagai pemelihara keamanan, 

ketertiban (public order) dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bagian kedua ini, 

laporan ini secara khusus memotret penggunaan kekuatan (the use of force) dan 

instrumen kekerasan (termasuk senjata api) oleh kepolisian dalam penanganan 

ekspresi-ekspresi warga dalam peristiwa-peristiwa unjuk rasa, demonstrasi, rapat akbar, 

dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya; ketiga, terkait dengan kinerja lembaga pengawas 

internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan 

institusi kepolisian yang tidak sesuai ketentuan. 

 

Temuan laporan ini mencatat; pertama, sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan 

oleh pihak kepolisian—mulai dari tingkat Polsek hingga Polda—dengan beragam 

tindakan, seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-

wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas1. Kedua, penggunaan kewenangan 

dan diskresi oleh anggota Polri dengan menggunakan kekerasan dalam penanganan 

kasus atau proses penegakan hukum, serta ketiga pengawasan yang lemah oleh pihak 

internal maupun eksternal kepolisian.  

 

Situasi di atas memperlihatkan POLRI dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai the 

paradox of institutional position. Aparat polisi bisa memiliki ruang yang besar untuk 

menjaga keamanan (human rights protector), namun sifat dari keistimewaan ini kerap 

membuat unsur kewenangan dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan 

                                                      
1 Kasus-kasus terlampir dalam laporan 
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disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Polisi dalam skenario kedua 

dapat menjadi human rights violator.  

 

Paradoks semacam ini pada umumnya dijawab dengan diskresi (kewenangan untuk 

menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil) 

yang diikuti dengan prasyarat normatif: mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur 

tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, beralasan, dan 

akuntabilitas. Skenario di atas akan KontraS uji pada beberapa situasi dan implementasi 

kebijakan penegakan hukum di Indonesia yang belakangan ini mengalami pasang surut 

karena peristiwa yang terjadi di tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, KontraS memberikan catatan kritis mengenai:  Pertama, 

kewenangan Polri dalam menafsirkan diskresi yang berujung pada munculnya korban 

karena tidak adanya ukuran maupun batasan penggunaan diskresi tersebut. Kedua, 

meninjau kembali minimnya efektivitas dan dampak dari fungsi pengawasan internal 

dan eksternal atas kinerja kepolisian.  

 
II. Konteks Sosial Politik 
 
Dalam konteks sosial politik sepanjang tahun 2018-2019, kami mencatat POLRI 

mendapatkan ujian yang cukup berat. Di tengah kontestasi politik yang sengit dan 

terbaginya dukungan masyarakat dalam dua kutub politik yang bersaing, netralitas dan 

profesionalitas kepolisian mendapatkan sorotan yang tajam. Dalam konteks ini Kontras 

menyoroti beberapa titik kritis bagi kepolisian, di antaranya dalam hal: 

 

1) Penanganan terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) dan penyebaran 
berita bohong (hoax).  

2) Penanganan terhadap bentuk-bentuk ekspresi politik, kebebasan berkumpul dan 
mengemukakan pendapat 

 
Dalam titik-titik kritis tersebut, muncul tuduhan-tuduhan polisi melakukan kriminaliasi 

ulama dan oposisi, meskipun pada faktanya kepolisian juga menerima laporan pidana 

dari kubu oposisi yang melaporkan politisi pro pemerintah. 

 

Tuduhan berpihak kepada penguasa seolah mendapatkan pembenarannya dalam 

pembatasan dan pelarangan kegiatan-kegiatan kebebasan berkumpul dan 

mengemukakan pendapat (misalnya: pelarangan aksi-aksi #2019GantiPresiden di 

beberapa daerah) dan penggunaan hukum defamasi; pencemaran nama baik, UU 

Informasi, Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal makar oleh kepolisian yang cukup 

meluas dan menyasar pihak yang secara tajam menyerang dan mengkritik pemerintah.  

Kendati dari banyak kasus penyebaran hoax polisi berhasil membuktikan kesalahan para 

pelaku, namun dalam penggunaan pasal ujaran kebencian dan makar, sepak terjang 

kepolisian dinilai kontroversial. Hal ini juga diperparah karena sifat ketentuan atau 

undang-undang yang mengatur penggolongan tindakan ujaran kebencian yang lentur, 
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tidak jelas dan multi penafsiran. Kontroversi yang menyertai kepolisian dalam 

penanganan kasus-kasus tersebut mengakibatkan munculnya sentiment negatif yang 

sangat kuat dari salah satu kubu, sebagaimana terlihat dalam moment-moment seperti 

aksi alumni 212 dan terakahir dalam aksi 21-22 Mei.  

 

Dalam konteks ini, angka pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, 

diskresi yang sewenang-wenang, tindakan kekerasan dan penyiksaan dalam laporan ini, 

sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi politik negeri sepanjangan setahun terakhir ini.  

 
III. Polri dan Kesewenangan Menafsirkan Diskresi 
 
Kewenangan diskresi yang dimiliki anggota POLRI membenarkan tindakan yang 

dilakukan anggota dapat didasarkan pada penilaian sendiri, dengan penekanan untuk 

tujuan kepentingan umum2 juga disebutkan bahwa tindakan pencegahan tetap harus 

diutamakan. Persoalan diskresi tidak hanya berkaitan dengan proses penyelidikan dan 

penyidikan sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP,3 tapi juga dalam tingkah laku 

aparat kepolisian di lapangan dengan pertimbangan moral, hukum, dan subjektivitas 

dalam menghadapi sebuah peristiwa.  

 

Berkenaan dengan kewenangan tersebut, praktik yang terjadi di lapangan seringkali 

tidak terukur dan sewenang – wenang, bahkan menimbulkan korban jiwa4. Dalam hal ini, 

ironisnya tindakan pidana tersebut, tidak disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku-

anggota kepolisian hanya dihukum melalui mekanisme etik semata, seperti anggota 

kepolisian yang melilitkan ular pada tersangka pencurian saat proses interogasi.5 

 

                                                      
2 Pada bagian Penjelasan dalam UU 2 tahun 2002 dijelaskan “Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan 
umum berdasarkan penilaian sendiri.” 
3 Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.” 
4 Dalam kasus yang didampingi oleh KontraS, salah satu contoh yang terjadi ialah kematian terhadap Indra 
Wijaya Taran di Papua. Indra ditemukan ditemukan tergeletak di jalan Pramuka, Kelurahan Remu, Distrik 
Sorong Kota, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat 
5 https://regional.kompas.com/read/2019/02/13/12001421/5-fakta-polisi-lilitkan-ular-saat-interogasi-
tersangka-polda-papua-minta?page=all diakses pada tanggal 27 Juni 2019 

https://regional.kompas.com/read/2019/02/13/12001421/5-fakta-polisi-lilitkan-ular-saat-interogasi-tersangka-polda-papua-minta?page=all
https://regional.kompas.com/read/2019/02/13/12001421/5-fakta-polisi-lilitkan-ular-saat-interogasi-tersangka-polda-papua-minta?page=all
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Melalui bagian ini, KontraS hendak menyampaikan beberapa peristiwa yang melibatkan 

diskresi aparat kepolisian yang mengakibatkan sejumlah peristiwa penyiksaan, 

penggunaan senjata api, dan pelanggaran HAM atas kebebasan berkumpul, serta 

timbulnya korban jiwa.  

 
III.1. Kultur Kekerasan dan Praktik Penyiksaan 
 
Dalam laporan KontraS pada Hari Dukungan untuk Korban Penyiksaan6, kami 

menemukan fakta bahwa institusi kepolisian masih menduduki peringkat pertama dalam 

daftar institusi yang kerap melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 

lainnya. Pada periode Juni 2018 hingga Mei 2019, angka penyiksaan di institusi Polri 

berjumlah 57 kasus. Sejumlah 49 kasus bermotif untuk mendapatkan pengakuan dari 

korban. Temuan lainnya dalam periode 2018 – 2019 ini menunjukkan bahwa terdapat 

setidaknya sebanyak 51 peristiwa salah tangkap.7  

 

                                                      
6 https://kontras.org/2019/06/26/ringkasan-eksekutif-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-
negara-diam/ diakses pada tanggal 26 Juni 2019 
7 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 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. 
 

https://kontras.org/2019/06/26/ringkasan-eksekutif-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam/
https://kontras.org/2019/06/26/ringkasan-eksekutif-penyiksaan-kultur-kekerasan-dan-impunitas-negara-diam/


 5 

 
 

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, 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. 

 

KontraS masih menemukan bahwa anggota Polri masih kerap meggunakan praktik 

penyiksaan untuk menggali informasi atau sebagai bentuk penghukuman terhadap 

tersangka/pelaku kriminal. Tindakan ini banyak terjadi pada tingkatan Kepolisian Resor 

(Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah Indonesia.  

 

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. Selain itu, praktik penyiksaan yang terjadi sudah menjadi pola di tingkatan 

kepolisian, antara lain: (1) gagalnya polisi dalam mendalami informasi terkait sebuah 

peristiwa, (2) kultur kekerasan yang tinggi, (3) tiadanya sanksi/hukuman yang membuat 

jera. 
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III.2. Ambisi Menggunakan Senjata Api 
 

Penggunaan senjata api masih menjadi sorotan dalam tiap peristiwa pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh aparat kepolisian. KontraS menemukan dalam setahun terakhir 

penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian menyebabkan terjadinya 423 peristiwa 

penembakan yang mengakibatkan 435 jiwa luka – luka dan 229 tewas. Angka ini patut 

menjadi perhatian bagi kepolisian untuk mengevaluasi penggunaan senjata, apakah 

penggunaannya sudah berkesesuaian dengan Peraturan Kapolri (PerKap) No. 8 Tahun 

2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PerKap No. 1 tahun 

2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, termasuk meninjau 

sudah sejauhmana penerapan penulisan form8 penggunaan senjata api. Berdasarkan 

temuan kami, penggunaan senjata api kerap digunakan dalam kasus-kasus kriminal, 

seperti pencurian, perampokan, begal/jambret, pembunuhan serta kasus lainnya seperti 

narkoba dan warga sipil.  

 

 
 

Dari pengaduan dan pendampingan KontraS, penggunaan senjata api menjadi instrumen 

dominan dari tindakan kepolisian dalam menangani sebuah kasus. Beberapa kasus yang 

kami terima9, 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 

                                                      
8 tertulis dalam Perkap 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian 
9 terlampir 
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menggunakan pola yang seragam, seperti (1) korban diduga melawan aparat, (2) korban 

hendak kabur dari kejaran polisi. 

 

Sementara, dari anggota kepolisian yang melakukan tindakan sewenang-wenang tidak 

mendapatkan hukuman atau sanksi yang bisa membuatnya jera. Bahkan, dalam beberapa 

kasus, anggota kepolisian berupaya menutup kasusnya dengan meminta maaf dan 

memberikan surat pernyataan kepada korban yang telah ditembaknya.  

 

Akuntabilitas penggunaan kekuatan dan senjata api menjadi persoalan penting bahwa 

kepolisian tidak bisa semena-mena dalam menarik pelatuk ataupun melakukan tindakan 

yang mengakibatkan kematian seseorang. Sejalan dengan isi dari Perkap nomor 1 tahun 

2009, Standar dan Praktik Hak Asasi Manusia untuk Polisi10 juga menuliskan tentang hal 

– hal yang perlu anggota polisi perhatikan dalam penggunaan senjata api, seperti: 

 
• Semua insiden penggunaan kekuatan atau senjata api harus dilaporkan dan 

ditinjau oleh pejabat tinggi 

• Pejabat tinggi harus bertanggung jawab atas tindakan polisi di bawah 
komandonya jika pejabat tinggi tahu atau seharusnya tahu tentang pelanggaran 
tetapi gagal untuk mengambil tindakan nyata 

• Pejabat yang melakukan pelanggaran aturan ini tidak akan dimaafkan dengan 
alasan bahwa mereka mengikuti perintah atasan 

 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terus menerus terjadinya peristiwa 

penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti penyalahgunaan senjata oleh anggota 

Polri menunjukkan bahwa institusi Polri belum efektif melakukan upaya pencegahan dan 

evaluasi atas implementasi aturan internal yang mengatur tentang Penggunaan 

Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) 

No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Besarnya 

jumlah korban tewas dalam operasi Polri di atas menunjukkan masih banyak anggota 

Polri yang tidak menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana 

dimandatkan dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009 tersebut maupun Pasal 48 Perkap 

No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur 

akuntabilitas dan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Lebih-lebih, tidak 

adanya proses penyelidikan yang dilakukan pasca peristiwa penembakan yang dilakukan 

oleh anggota Polisi membuat istitusi ini semakin menggerus akuntabilitas Kepolisian. 

 

 

                                                      
10 Panduan ini dirancang untuk menjadi referensi yang mudah diakses dan portabel untuk petugas polisi. 
Ini diorganisasikan ke dalam topik-topik utama hak asasi manusia yang menjadi perhatian polisi, seperti 
investigasi, penangkapan, penahanan, dan penggunaan kekuatan. Di bawah setiap topik, ada bagian yang 
merangkum standar HAM internasional yang relevan, diikuti oleh bagian “praktik” yang berisi 
rekomendasi untuk menerapkan standar-standar tersebut. Sumber-sumber untuk standar dan praktik 
HAM tercantum di bagian akhir panduan ini. Mereka termasuk perjanjian hak asasi manusia utama PBB 
dan banyak deklarasi khusus dan badan-badan prinsip penegakan hukum yang telah diadopsi oleh PBB. 
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III.3. Tindak Arogan dalam Penanganan Aksi Massa 
 
Dalam sistem yang demokratis, kebebasan berkumpul adalah salah satu instrumen yang 

mampu membawa perubahan sosial. Namun, situasi tersebut kini menjadi salah satu 

topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum di dunia 

adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul. Isu ini merupakan isu fundamental 

yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Pemerintah harus menjamin 

berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan hak-hak fundamental yang 

memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui 

perlindungan kebebasan berkumpul. Dalam setahun terakhir, penanganan aksi masa 

dalam kebebasan berkumpul ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian bertindak 

sewenang – wenang. Peristiwa penyiksaan, penembakan, dan penganiayaan kerap 

dilakukan ketika menangani massa aksi.  

 

 
 
Praktik tersebut 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 telah membubarkan paksa massa aksi dengan memukul meski tanpa ada 

perlawanan dari massa. Diketahui, anggota POLRI juga menangkap, mengumpulkan, 

menelanjangi, menyuruh jalan jongkok satu demi satu, menggunduli, mengecat tubuh, 

serta mempermalukan massa aksi di depan umum. 

 

Pada saat aksi May Day di Kota Bandung, tim gabungan aparat kepolisian melakukan 

penangkapan terhadap massa aksi hingga 619 orang, yang terdiri dari 326 orang dewasa, 

293 anak di bawah umur, dan 14 perempuan. Ratusan orang ditangkap di tempat yang 

berbeda, namun pada saat penangkapan, prosesnya penuh dengan intimidasi verbal 

maupun nonverbal. Pada saat penangkapan massa aksi dipukul secara membabi buta dan 

adapula yang ditelanjangi di tempat dan disemprotkan menggunakan cat pilox. Massa 
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aksi dipaksa untuk dibawa menuju Polrestabes menggunakan trus yang hanya muat diisi 

30 orang namun massa aksi pada saat itu mencapai lebih dari sekitar 50 orang sehingga 

massa aksi yang ikut kedalam truk tersebut mengalami sesak nafas karena terlalu sempit 

dan massa yang berada di bagian ujung truk ditendang ke arah dalam truk agar bisa 

memasukan massa aksi lagi. Setiba di Polrestabes Bandung massa aksi kembali 

ditelanjangi dan diharuskan jalan jongkok dan berguling untuk sampai tiba di halaman 

Polrestabes Bandung. Setelah tiba, massa aksi dijemur dan digunduli serta di data oleh 

pihak kepolisian. Semua peserta aksi yang ditangkap dilakukan pendataan hingga malam 

hari kemudian dipindahkan ke Mako Brimob, Jatinangor, Sumedang. Di Mako Brimob 

menjelang dibebaskan, para massa aksi dilarang untuk tidur, apabila ada massa aksi yang 

ketahuan tidur maka petugas menyiramnya dengan air hingga ditendang. Akhirnya, 

keseluruhan massa di bebaskan sekitar pukul 04.00 - 06.00 WIB. 

 

Tindakan tidak manusiawi juga terjadi saat penanganan aksi 21-22 Mei 201911. Dalam 

merespons peristiwa ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 

(KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan LBH Pers melakukan 

serangkaian pemantauan lapangan dan membuka pos pengaduan untuk mendalami serta 

melakukan verifikasi informasi terkait peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang 

mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kabar 

bohong (hoaks) yang bertebaran di media sosial, dan memastikan penegakan hukum 

berjalan sesuai prinsip-prinsip fair trial dan hak asasi manusia. Untuk Pos Pengaduan, 

KontraS, LBH Jakarta, dan LBH Pers menerima 7 pengaduan, di mana terdapat pola yang 

sama, yaitu proses hukum yang serba tertutup berupa tidak diberikannya akses kepada 

keluarga untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang ditangkap, tidak 

diberikannya tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan, adanya 

penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum, dan pelanggaran hak-hak anak. 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat bermuara pada dihukumnya orang yang tidak 

bersalah karena tidak mendapatkan hak-haknya sedari awal proses hukum. 

 

Beberapa kasus yang dapat kami tunjukkan seperti dugaan penganiayaan dan 

penyiksaan terhadap Markus, salah seorang tukang parkir yang hingga kini dirawat di RS 

Polri, oleh anggota Brimob yang bertugas pada saat penanganan aksi 21-22 Mei 2019. 

Selain itu, Reza12, korban meninggal yang sempat hilang. Sementara, Keluarga baru 

menerima kabar soal kematian Reza dari RS Polri pada Senin, 27 Mei 2019. Korban tewas 

lain dalam penanganan aksi 21-22 ialah Sandro, yang tidak tahu menahu ada aksi 21-22 

Mei harus meregang nyawa karena peluru melewati rusuk bawah kanannya. Ia sempat 

dioperasi. Namun, sehari kemudian, ia meninggal di Rumah Sakit Tarakan. 

 

                                                      
11 Lihat lampiran: VI.3. Tabel Korban Tewas dalam Kerusuhan 21-22 Mei 2019 
12 Sebelum dimakamkan, keluarga memeriksa tubuh Muhammad Reza. Kepalanya dipenuhi luka memar. 
Ada pula jahitan di kepalanya. Menurut informasi dokter forensik yang disampaikan kepada Yanti, Reza 
meninggal akibat "benturan benda tumpul" di kepala.  ://tirto.id/polisi-menyembunyikan-nama-reza-
yang-sudah-mati-edeq diakses pada tanggal 1 Juli 2019 
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III.3.1. Stigma dan Kekerasan dalam Isu Papua 

 

Selama periode Juni 2018-Mei 2019, kami menemukan adanya tindakan kekerasan oleh 

aparat kepolisian dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Papua, khususnya 

yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi perihal hak menentukan nasib sendiri oleh 

masyarakat Papua Barat. Hal ini terlihat dari kecenderungan aparat kepolisian dalam 

menggunakan kekuatan secara tidak perlu dan tidak proporsional serta tindak 

pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Ormas intoleran dalam kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu penentuan nasib sendiri oleh Warga Papua. 

 

 
 

Beberapa contoh penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional tersebut 

dapat dilihat contohnya dalam beberapa kasus pembubaran acara dan Penganiayaan 

terhadap 4 aktivis di Asrama Mahasiswa Papua terkait acara Panggung Bebas Ekspresi 

dengan tema “Papua Darurat HAM”,13 Pembubaran dan Penganiayaan terhadap Massa 

Aksi Aliansi Mahasiswa Papua bersama Fri-West Papua di Malang oleh Kepolisian dan 

Ormas Reaksioner14, Pembubaran dan Penganiayaan terhadap Massa Aksi Aliansi 

Mahasiswa Papua di Bali, Pembubaran diskusi dan penganiayaan terhadap AMP di 

Malang.15 

 

                                                      
13 https://nasional.tempo.co/read/1136539/datang-ke-asrama-papua-4-aktivis-makassar-ini-ditangkap 
diakses pada tanggal 28 juni 
14 https://kontras.org/2019/04/09/mendesak-dilakukannya-penyelidikan-atas- 
peristiwa-penganiayaan-terhadap-massa-aksi-aliansi-mahasiswa-papua-bersama-fri- 
west-papua/ diakses pada tanggal 28 juni 
15 https://jelatanp.com/2018/07/04/federasi-kontras-surabaya-mengecam-keras- 
tindakan-kekerasan-sejumlah-aparat-kepolisian-dan-tni-terhadap-mahasiswa-papua-di- 
malang/ diakses pada tanggal 28 juni 

https://nasional.tempo.co/read/1136539/datang-ke-asrama-papua-4-aktivis-makassar-ini-ditangkap
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Berdasarkan temuan kami terhadap 76 peristiwa pelanggaran atas kebebasan 

berkumpul dan berpendapat (Kebul) oleh Kepolisian, kami menemukan bahwa aksi yang 

diselenggarakan di Papua atau Papua Barat (18 peristiwa), atau oleh Warga Papua di luar 

Papua (8 peristiwa), atau membawa isu Papua (1 peristiwa) merupakan aksi yang paling 

rentan dibubarkan oleh aparat dengan disertai kekerasan serta penangkapan dengan 

jumlah 27 peristiwa dari seluruh peristiwa pelanggaran terhadap berkumpul dan 

berpendapat. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian melakukan pembubaran dengan 

dalih acara yang dibubarkan merupakan kegiatan separatis dengan hanya berdasarkan 

pada judul acara ataupun adanya simbol bintang kejora. Padahal, hal-hal tersebut belum 

cukup untuk secara yakin menilai sebuah acara sebagai kegiatan separatis. Di luar itu 

semua, negara seharusnya menjamin akses dan keamanan seluruh bentuk penyampaian 

aspirasi yang dilakukan secara damai, dengan hanya membatasi aspirasi yang sifatnya 

ujaran kebencian.  

 

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum, sanksi pembubaran terhadap aksi massa hanya dapat dilakukan apabila 

aksi tersebut melanggar ketentuan dalam UU ini yaitu melanggar hukum atau keamanan 

atau ketertiban umum, dilakukan pada tempat atau waktu yang dilarang untuk dijadikan 

tempat atau waktu aksi massa dan tidak memberikan notifikasi kepada kepolisian. Oleh 

karena itu, pembubaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan mengacu pada 

temuan-temuan seperti simbol bintang kejora atau anggapan bahwa substansi acara 

mengandung aspiras-aspirasi separatis adalah tindakan yang bertentangan dengan 

hukum, yang dalam hal ini menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berpendapat, 

dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, pasal 2 

UU 9/1998, dan pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.  

 

Pada 6 dari 25 kasus represifitas terhadap KBB dalam isu Papua, aparat kepolisian kerap 

menggunakan kekerasan secara tidak perlu dan tidak proporsional, termasuk tindak 

pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan baik oleh Ormas Reaksioner. Apabila 

mengacu pada Perkap No 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, aparat 

kepolisian dilarang melakukan kekerasan secara diluar prosedur terhadap massa aksi. 

Selain itu, penindakan terhadap massa yang memang melanggar ketertiban umum pun 

harus mendahulukan upaya-upaya persuasif dan edukatif tanpa menggunakan 

kekerasan. 

 

Dari peristwa di atas, kami menemukan adanya pola-pola yang berulang; (1) pola 

pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak 

terukur, (2) pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada 

kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusionalnya 

untuk menyeimbangkan diskursus negara, (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas 

negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban, ketika masyarakat sipil 

mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal terhadap praktik 

pembubaran paksa dari kebebasan berkumpul di beberapa kasus. 
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IV. Mencari Taji Pengawas Polri 
 

Berbagai tindak kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum 

kepolisian telah menimbulkan citra yang buruk bagi kepolisian di masyarakat. Terlebih 

lagi, kasus – kasus di atas cukup menggambarkan bahwa penggunaan diskresi oleh 

anggota polisi di lapangan kerap kali tidak terukur yang mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa ditambah pelaku tidak mendapatkan hukuman yang adil. Padahal, dalam 

menjalankan kegiatannya polisi diawasi oleh lembaga-lembaga pengawas, baik dari 

internal kepolisian maupun eksternal kepolisian.  

 

Namun, berbagai persoalan hukum yang terjadi di lingkup kepolisian belum 

diinformasikan secara gamblang dan efektif kepada publik. Kewajiban pengawasan di 

tingkat internal dan eksternal pun patut dipertanyakan. Pengawasan terhadap kinerja 

kepolisian adalah kewajiban yang sudah semestinya ditunaikan sebab basis kerja 

kelompok pengawas sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Jika pengawasan 

tidak berjalan dengan baik dapat berimplikasi pada terjadinya tindakan-tindakan 

indisipliner yang repetitif dilakukan oleh anggota kepolisian.  

 

Melalui bagian ini, KontraS akan meninjau sudah sejauhmana proses pengawasan serta 

penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran etik, disiplin, maupun 

tindak pidana.  

 

IV.1. Mempertanyakan Pengawasan Antar Satuan Tingkatan 

 

Berdasarkan pemantauan media serta informasi dari jaringan-jaringan KontraS di 

daerah, kami menemukan sejumlah peristiwa kekerasan, etik, pelanggaran hukum, dan 

hak asasi manusia terjadi pada tingkatan Polres. Sejak periode Juni 2018 sampai Mei 

2019, anggota kepolisian di tingkat Polres merupakan satuan yang paling dominan 

sebagai pelaku kekerasan sejumlah 406 pelaku, disusul dengan tingkat Polsek sejumlah 

115 pelaku, dan Polda 108 pelaku.  
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Sebaran peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian di tingkatan Polres paling dominan 

terjadi di Jawa Timur (44 peristiwa), Sumatera Utara (42 peristiwa), Sumatera Selatan 

(38 peristiwa), Sulawesi Selatan (38 peristiwa), Jawa Barat (34 Peristiwa) dan Papua (29 

peristiwa). Sedangkan, peristiwa dominan yang terjadi berupa penembakan, penyiksaan, 

penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, pembubaran paksa. Hal ini menjadi 

ironi, sebab daerah dominan terjadinya pelaku kekerasan di tingkat Polres terjadi di 

daerah-daerah dengan Polda Tipe-A yang memiliki jumlah personil lebih banyak dan 

pengawasan yang ekstra, baik terhadap warga yang melakukan pelanggaran maupun 

anggota kepolisian.  

 

Hal ini sejalan dengan laporan tahunan Ombudsman (2018)16, Ombudsman RI menerima 

1.020 laporan masyarakat terkait pelayanan publik bidang hukum yang mencakup 

kepolisian, kejakasaan, peradilan dan Kementerian Hukum dan HAM. ada 675 laporan 

berkaitan dengan kepolisian. Jumlah tersebut terdiri dari 28 laporan kepada Mabes Polri, 

186 laporan terkait Kepolisian Daerah, 374 laporan terkait Kepolisian Resor dan 82 

laporan terkait Kepolisian Sektor. 

 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih terdapat lubang yang besar atas pengawasan 

yang terjadi antar satuan tingkatan. Tindakan kekerasan yang dominan terjadi di 

tingkatan polres bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya: 1) Proses pembinaan 

yang tidak maksimal terhadap anggota; 2) mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak 

berjalan dengan baik; 3) penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera bagi 

anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan. 

 

Hal ini patut menjadi perhatian bagi korps bhayangkara untuk meningkatkan kembali 

model pengawasan dengan memantau tendensi, potensi serta peluang terjadinya 

                                                      
16 https://nasional.tempo.co/read/1157727/ombudsman-kepolisian-paling-tinggi-dilaporkan-
masyarakat diakses pada tanggal 28 Juni 2019 
 

https://nasional.tempo.co/read/1157727/ombudsman-kepolisian-paling-tinggi-dilaporkan-masyarakat
https://nasional.tempo.co/read/1157727/ombudsman-kepolisian-paling-tinggi-dilaporkan-masyarakat
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pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Pemantauan ini musti dilakukan secara 

menyeluruh dan terus menerus, terutama dalam proses rekrutmen dan seleksi, 

mekanisme supervisi, serta sejauh mana kontrol formal internal yang sudah/akan 

dibangun dapat mencegah penyalahgunaan wewenang secara efektif. 

 

Mengingat angka pelanggaran oleh anggota kepolisian cukup tinggi, maka keberadaan 

aturan khusus mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Terutama yang 

dibutuhkan adalah regulasi khusus mengenai pelanggaran disiplin dan administrasi, 

lengkap beserta prosedur/hukum acaranya. Dalam hal ini harus ditetapkan sebagai 

prinsip dasar bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin dan administrasi ini tidak boleh 

menjadi subtitusi terhadap penyelesaian kasus pidana yang mungkin ada di dalamnya. 

Lembaga yang berwenang untuk menegakkan peraturan ini juga harus jelas, yaitu 

dengan menempatkan Propam sebagai penyidik pidana yang dilakukan oleh anggota 

Polri, sedangkan Irwasum memiliki yurisdiksi administratif dan etis. 

 
IV.2. Meninjau Kembali Pengawas Eksternal Kepolisian 
 
Elemen pengawas lain yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawasi 

tindakan aparat kepolisian ialah lembaga – lembaga eksternal, seperti Kompolnas, 

Komnas HAM, Ombudsman, serta DPR Komisi III. Mekanisme pengawasan eksternal 

harus diprioritaskan untuk menjadi ruang pengontrol yang jelas bagi kepolisian.  

 

Namun, dalam beberapa kesempatan, KontraS menemukan bahwa pengawasan dari level 

eksternal belum juga memadai. Pada kasus penembakan terhadap Aldi Prasetya di 

Luwuk, Banggai. Akibat penembakan tersebut Aldi harus dilarikan ke RSUD Lubuk 

Banggai untuk dilakukan operasi dan harus menjalani perawatan intensif hingga ke RS 

Bhayangkara. Atas peristiwa tersebut tanggal 6 Oktober 2017, Melpina Badudu 

melakukan pelaporan di Polres Luwuk Banggai namun pelaporan tersebut ditolak 

dengan alasan kasus tersebut sudah dilaporkan dengan model A (dilaporkan oleh Polisi); 

pada tanggal 10 Oktober 2017 Melpina Badalu (ibu korban) melaporkan kasus 

penembakan yang dialami oleh anaknya tersebut ke Kompolnas, Propam dan Bareskrim. 

Namun dari laporan yang sudah dilakukan oleh Melpina tersebut hingga saat ini tidak 

pernah ada proses penegakan hukum bagi pelaku penembakan terhadap Aldi Prasetya. 

 

Kompolnas juga tidak untuk mengefektifkan mandat barunya dalam mengawasi dan 

mengkritisi kinerja Polri, khususnya dalam pembenahan mekanisme akuntabilitas 

internal Polri. Gap ini menjadi tantangan bagi para anggota Kompolnas baru untuk 

menunjukkan independensi diri dan dapat berkontribusi positif dalam reformasi Polri 

sekaligus tantangan bagi Polri untuk bersedia membuka diri terhadap pengawasan 

efektif dari Kompolnas. 

 

Respon – respon lembaga eksternal ini kerap tidak menunjukkan bahwa adanya 

keseriusan dalam memperbaiki kinerja polisi di lapangan. Masih dalam kasus yang sama, 
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KontraS juga melaporkan kasus Aldi Prasetya ke Komnas HAM, namun juga tidak 

mendapatkan tindak lanjut dari lembaga bersangkutan.  

 

Perihal Komnas HAM dan bentuk pengawasannya kepada kegiatan polisi juga tidak 

terlihat tajinya. Pasca peluncuran buku saku hak asasi manusia antara Komnas HAM dan 

Brimob17 pada Desember 2018, tidak terlihat implementasinya di lapangan. Hal ini dapat 

terlihat ketika penanganan aksi May Day dan aksi 21-22 Mei 2019.  

 

Sebagai sebuah lembaga yang diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas eksternal 

independen, sulit memastikan hal ini dapat berjalan efektif karena dalam kenyataannya 

Kompolnas diisi oleh purnawirawan kepolisian yang mungkin mempengaruhi 

independensi lembaga ini. Dalam periode sebelumnya, Kompolnas juga tak cukup aktif 

merespon peristiwa- peristiwa penting yang sebenarnya dapat menjadi titik tolak untuk 

mendorong reformasi Polri.  

 
V. Penutup 
 
V.1. Kesimpulan 
 
Pada momentum Hari Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia ke-73 ini, KontraS 

ingin menegaskan kembali bahwa segala bentuk praktik kekerasan dan/atau 

pelanggaran hak asasi manusia harus segera dihentikan, berbagai perubahan struktural 

dan aturan internal Polri harus dievaluasi dan diuji efektivitasnya di lapangan. Di satu 

sisi, Polri nampak telah berupaya mengambil langkah-langkah serius dalam membangun 

agenda reformasi namun di sisi lain masyarakat juga masih merasakan masih kentalnya 

penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, khususnya perilaku kekerasan. 

 

Berangkat dari pemantauan KontraS atas tingginya anggota kepolisian—di tingkat Polres 

dan Polsek—yang melakukan tindak kekerasan menjadi salah satu tanda bahwa 

pekerjaan rumah pengawasan internal polisi perlu dibenahi. Ruang – ruang pengawasan 

antar tingkatan satuan perlu digarisbawahi sebab peristiwa kekerasan di tiap satuan 

tidak lepas dari kewenangan diskresi anggota kepolisian. Terlebih lagi, dampak dari 

penggunaan diskresi kerap menimbulkan korban jiwa. Proses penindakan atas anggota 

kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana, tidak bisa berhenti pada mekanisme etik 

saja, melainkan dilanjutkan ke proses peradilan. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu 

proses penegakan hukum yang tidak pandang bulu.  

 

Kinerja pengawas kepolisian di tingkat internal seperti Irwasum maupun Propam dalam 

menindak anggota yang melakukan pelanggaran tidaklah cukup dalam melakukan 

pengawasan dan penindakan terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan 

pelanggaran. Keterbukaan Kepolisian Republik Indonesia atas proses pengawasan yang 

                                                      
17 https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2018/12/11/101/peluncuran-buku-saku-ham-
brimob-di-hari-ham.html diakses pada tanggal 28 Juni 2019 

https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2018/12/11/101/peluncuran-buku-saku-ham-brimob-di-hari-ham.html
https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2018/12/11/101/peluncuran-buku-saku-ham-brimob-di-hari-ham.html
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dilakukan oleh lembaga eksternal adalah hal yang harus ditingkatkan. Keterbukaan 

dalam proses pengawasan ini tidak berhenti pada membuka ruang bagi lembaga yang 

memiliki wewenang pengawas saja, melainkan kooperatif dan kolaboratif dalam 

melakukan pengawasan hingga penindakan terhadap anggota atau satuan kepolisian 

yang melakukan pelanggaran etik, disiplin, maupun hukum tanpa pandang bulu.  

 
V.2. Rekomendasi 
 
Pertama, kewenangan diskresi yang dimiliki polisi harus mendapatkan evaluasi yang 
akuntabel dan transparan agar tiap oknum polisi yang menggunakan diskresi berdasar 
subjektivitasnya dapat secara terukur dibatasi oleh peraturan hukum. 
 
Kedua, membangun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang terutama dalam 
penanganan-penanganan aksi besar yang memungkinkan terjadinya kerusuhan, dan atau 
memiliki dimensi atau latar belakang politik.  
 
Ketiga, melakukan evaluasi antar satuan tingkatan, terutama di tingkat Polres yang kerap 
melakukan tindakan pelanggaran baik di moral, etik, disiplin, maupun hukum. 
 
Keempat, adanya evaluasi terhadap efektivitas lembaga pengawas internal dan eksternal 
yang dapat mendorong akuntabilitas POLRI 
  



 17 

VI. Lampiran 
 
VI.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: 

 

VI.1.1. Penyiksaan di Ruang Terbuka dan Motif Pengakuan 

 

Praktik penyiksaan di ruang terbuka18 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.  

 

                                                      
18 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) 



 18 

 
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 
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2019, Pegadilan 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. 

 

IV.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.  

 

Dalam kasus penembakan terhadap Mince dan Nelma Salessy, KontraS menyusun 
informasi kronologi yang didapat dari keluarga korban sebagai berikut:  
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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  

 
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 
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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 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.” 

 

VI.2. Peristiwa Pembubaran Aksi oleh Warga Papua 

 

1. Pembubaran acara dan Penganiayaan terhadap 4 aktivis di Asrama Mahasiswa 

Papua terkait acara Panggung Bebas Ekspresi dengan tema “Papua Darurat 

HAM”  

 

Pada acara ini, Komite Nasional Papua Barat dan Aliansi Mahasiswa Papua Kota 

Makassar mengadakan kegiatan panggung pembebasan dengan tema Papua Darurat 

HAM. Acara ini diisi dengan pembacaan puisi, teater dan drama, musik, orasi politik, 

dan diskusi yang dilaksanakan sejak sore hingga malam hari. Meskipun acara 

berlangsung damai, namun aparat kepolisian tetap mengintimidasi peserta kegiatan 

untuk segera mengakhiri acara tersebut pada jam 22.00 malam. Sepulangnya dari 

acara tersebut, empat orang peserta menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 

oleh oknum kepolisian. Selain melakukan pemukulan, oknum polisi tersebut juga 

menodongkan pistol kepada salah satu korban di bagian leher. 

 

 

2. Pembubaran dan Penganiayaan terhadap Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Papua 

bersama Fri-West Papua di Malang oleh Kepolisian dan Ormas Reaksioner 

 

Dalam kasus ini, aparat Polres Malang dan anggota Ormas reaksioner yang 

melakukan pembubaran paksa yang disertai dengan tindak kekerasan terhadap 

peserta aksi Aliansi Mahasiswa Papua dan Organisasi Front Rakyat Indonesia untuk 

West Papua (Fri-West Papua) yang terjadi di depan Kantor Balai Kota Malang, Jawa 

Timur, pada hari Minggu, 7 April 2019. Tindak refresif tersebut diawali ketika salah 
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seorang anggota Intelkam Polres Malang mempersoalkan poster golput yang dibawa 

oleh masa aksi yang dianggapnya dapat diproses secara hukum. Anggota kepolisian 

dan sejumlah orang yang berpakain sipil (sebagian menggunakan penutup 

wajah) melakukan pemukulan, tendangan, dorongan, pelemparan, dan penyiraman 

air kopi bercampur cabai rujak kepada massa aksi. Kemudian massa aksi dipaksa 

untuk naik ke mobil Dalmas dan di dalam mobil Dalmas ada satu orang massa aksi 

yang dipukul oleh seorang anggota polisi. Setelah itu, massa aksi akhirnya diturunkan 

di Terminal Landungsari.  

 

3. Pembubaran dan Penganiayaan terhadap Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Papua 

di Bali 

 

Pada kesempatan ini, 29 aktivis AMP melakukan aksi longmarch dari Lapangan Parkir 

Timur Renon menuju Bundaran Renon. Sebelum sampai di Bundaran Renon, mereka 

dihadang oleh polisi dengan truk Polresta Denpasar dan dibubarkan. Sebelumnya, 

peserta aksi hendak menyatakan sikap “memilih untuk tidak memilih. Namun, 

sebelum sempat menyatakan aspirasinya, aksi tersebut sudah dibubarkan. Pada saat 

melakukan pembubaran, polisi sempat melakukan tindak pemukulan terhadap 7 

orang peserta aksi sementara sejumlah peserta aksi lainnya diseret ke dalam truk. 

Aparat kepolisian juga melontarkan kalimat dengan sentimen rasial dengan 

menyuruh para Mahasiswa Papua untuk pulang ke Papua dan tidak mengganggu 

keamanan di Bali.  

 

4. Pembubaran diskusi dan penganiayaan terhadap AMP di Malang 

 

Peristiwa ini terjadi kepada AMP di Malang yang sedang melaksanakan kegiatan 

diskusi dan nonton bareng film Sejarah Papua. Pada kesempatan ini, acara yang 

diadakan dalam kontrakan mahasiswa AMP mendapatkan intimidasi dan dibubarkan 

oleh aparat Kepolisian, TNI, dan Ormas. Baru berlangsung selama 1 jam, kontrakan 

Mahasiswa Papua kemudian dimasuki oleh Ormas reaksioner bersama ketua RT, 

Polri, dan TNI. Seluruh peserta diskusi langsung diminta untuk keluar sementara 2 

orang perwakilan peserta melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian. Saat 

negosiasi sedang berlangsung, kedua Mahasiswa Papua yang melakukan negosiasi 

dipukul dan diludahi mukanya. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian dan TNI 

bersama Ormas Reaksioner melakukan intimidasi dengan membanting pintu dan 

jendela serta melakukan penggrebekan terhadap kamar-kamar dalam kontrakan 

tersebut. Setelah kejadian ini, para Mahasiswa Papua dilarang untuk tetap tinggal di 

kontrakan tersebut oleh aparat dan diminta untuk pindah, namun mereka berkeras 

untuk tetap tinggal di sana.
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VI.3. Tabel Korban Tewas dalam Kerusuhan 21-22 Mei 2019 

No. Nama Lokasi 
Kejadian 

Titik Tembak Rumah Sakit Penyebab 
Kematian (Surat 

kematian) 

Otopsi 

1 F. S. 
(30 tahun) 

Petamburan Bagian bawah 
leher tembus ke 
bawah pundak 

belakang 

RS Budi Kemuliaan Cedera Lainnya X 

2 R. F 
(15 tahun) 

Slipi Pangkal hidung 
dekat mata 

RS Polri Cedera Lainnya V 

3 W. R. R 
(16 tahun) 

Petamburan Dada kanan 
tembus ke 

belakang dan leher 

RSUD Tarakan Tidak Dijelaskan X 

4 H. R. 
(15 tahun) 

Slipi  Dada kiri RS Polri Cedera Lainnya V 

5 A. N. 
(19 tahun) 

Petamburan Pinggul Belakang 
tembus ke depan 

RSUD Tarakan Tidak Dijelaskan X 

6 A. A. 
(27 tahun) 

Petamburan Tertembak di 
bagian badan  

RS Pelni Cedera Lainnya V 

7 B. A. 
(32 tahun) 

Petamburan Tertembak di 
bagian dada 

RS Polri Cedera Lainnya V 

8 S 
(32 tahun) 

Stasiun 
Tanah 
Abang 

Tertembak di 
bagian dada kanan 

RSUD Tarakan Penyakit Tidak 
Menular 

X 
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9 M. R. 
(24 tahun) 

Tidak 
Diketahui 

Benda tumpul, 
terdapat luka 
memar dan jahitan 
di kepala 

RS Polri X Tidak Diketahui 


