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BAGIAN I – PENDAHULUAN  

Menempatkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Dukungan Korban Penyiksaan Sedunia adalah 

sebuah keputusan kolektif untuk menegaskan bahwa penyiksaan terhadap manusia bukan saja 

tindakan yang tidak bisa diterima oleh nalar sehat, namun juga merupakan kejahatan absolut 

yang harus ditentang oleh seluruh negara di dunia.
1
 Pesan itu yang terus digaungkan secara 

konsisten baik oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), advokat dan pembela hak 

asasi manusia sejak Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 

yang kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) mulai 

diberlakukan universal pada tanggal 26 Juni 1987.
2
  

 

Selama 29 tahun gerakan global menentang praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya 

menguat, solid dan konsisten hadir dalam upaya untuk menjamin adanya akuntabilitas negara 

atas rangkaian tindakan dan praktik penyiksaan yang masih ditolerir sebagai bagian dari 

kebijakan Negara. Dalam konteks Indonesia pasca Reformasi 1998, pemerintah kemudian 

diajak untuk lebih memiliki konsiderasi komitmen dalam menjamin praktik demokrasi dan 

penegakan hukum dengan mengeliminir praktik penyiksaan ataupun kebijakan yang 

menjurus kepada hal-hal yang bisa dikategorikann sebagai penyiksaan dan tindakan keji 

lainnya.  

 

CAT kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 September 1998. 

Momentum ratifikasi ini kemudian menjadi penting untuk digunakan pemerintah dalam 

mendorong fungsi pengawasan dan akuntabilitas aktor keamanan yang masih menggunakan 

teknik-teknik penyiksaan, mengingat masa transisi politik juga tidak menutup kemungkinan 

praktik keji tersebut masih diterapkan dan berlangsung.  

 

Namun demikian, menempatkan alat ukur akuntabilitas untuk meredam praktik penyiksaan 

telah membawa kompleksitas dan simplifikasi pada derajat tertentu di Indonesia. Banyak 

pihak di Indonesia yang masih memandang bahwa praktik penyiksaan adalah sama dengan 

penganiayaan (maltreatment). Simplifikasi ini dapat diurai apabila kita secara jernih 

menggunakan pakem definisi yang dikembangkan di bawah rumpun hukum internasional, 

yakni hukum HAM internasional. Secara terang hukum HAM internasional menyebutkan 

bahwa praktik penyiksaan dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan absolut, karena 

                                                 
1
 Secara global tanggal 26 Juni juga digunakan sebagai momentum untuk menggalang solidaritas public 

internasional dalam memberikan dukungan kepada para korban penyiksaan dan keluarga di banyak Negara, 

salah satunya adalah Indonesia. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mendukung gerakan global ini, 

termasuk badan-badan organisasi HAM internasional lainnya seperti International Rehabilitation Council for 

Torture Victims (IRCT) dan Association for the Prevention of Torture (APT). Lihat: UN. International Day in 

Support of Victims of Torture. Artikel dapat dilihat di: http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/. IRCT 

laman daring: http://www.irct.org/. APT laman daring: http://www.apt.ch/. Diakses pada 13 Juni 2016.  
2
 Lihat: UN. 1987. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment.  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. Diakses pada 13 Juni 2016.  

http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
http://www.irct.org/
http://www.apt.ch/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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melanggar prinsip yang disebut sebagai jus cogens.
3
 Mereka yang terlibat pada kejahatan ini 

adalah musuh dari umat manusia (hostis humani generis).
4
 Sedangkan para pelaku tindak 

penganiayaan tidak dapat dikategorikan pada standar yang sama.  

 

Sebagai bagian dari masyarakat sipil Indonesia yang tekun bergiat diisu demokrasi dan 

pemajuan hak asasi manusia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan 

(KontraS) sejak tahun 2010 secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait dengan 

praktik kekerasan –termasuk di dalamnya penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.  

Hal ini turut dilatarbelakangi dengan kondisi praktik penyiksaan di Indonesia yang masih 

marak dan cukup memprihatinkan.  

 

Sebagai ilustrasi sebelum kita masuk pada pembahasan pokok isi dari fakta peristiwa, 

perkembangan advokasi dan catatan kritis lainnya yang muncul dalam dinamika 1 tahun 

terakhir, KontraS akan memberikan catatan penyegar dan kilas balik laporan selama 5 tahun 

terakhir sebelumnya. Kilas balik ini akan menunjukkan masalah utama, modalitas yang 

diikuti kendala yang bisa digunakan para pembaca dalam mengukur kedalaman isu yang akan 

kita bahas bersama-sama. Kilas balik pendek ini akan menunjukkan beberapa kecenderungan 

yang berisi dari angka naik dan turunnya praktik penyiksaan yang harus dibaca secara 

progresif dari bagaimana praktik ini kekal di tengah masyarakat dan kebijakan Indonesia. 

Para pelaku yang cenderung didominasi oleh institusi keamanan dan longgarnya kebijakan 

hukum yang masih memberikan banyak celah bagi pelaku untuk berdalih dengan praktik 

yang telah mereka lakukan. 

 

Setidaknya tercatat 86 peristiwa penyiksaan dan tindakan keji lainnya sepanjang tahun 2011-

2012. Angka ini meningkat drastis dari temuan KontraS di periode tahun sebelumnya 

sebanyak 23 peristiwa. Tidak heran peningkatan angka yang ekstrem tersebut amat didorong 

dengan lemahnya kerangka legal yang tersedia di Indonesia dalam mengkriminalkan para 

pelaku penyiksaan dan tindakan keji lainnya. Selain itu.
5
 Selain itu, masalah lain yang 

muncul adalah ketika sektor keamanan di Indonesia kerap menggunakan hukum untuk 

mendapatkan „kekebalan hukum‟, konsekuensinya adalah impunitas tidak menjadi istilah 

yang harus dijauhi namun sebuah situasi yang membuat masyarakat Indonesia harus bertahan 

di tengah kepungan praktik impunitas. Hal ini terlihat ketika TNI, Kementerian Pertahanan 

                                                 
3
 4 Untuk informasi terkait Jus Cogens norm, lihat Van Schaack & Slye, supra note 13, at 496 A jus cogens 

norm is “[a] mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the 

international community as a norm from which no derogation is permitted. Black‟s Law Dictionary 876 (8th ed. 

2004). Sederhananya Jus Cogen adalah norma yang mengikat dari hukum HAM Internasional (peremptory 

norm). Jus cogens memberikan fondasi bahwa pencegahan dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan adalah 

mutlak dan tidak ada pengecualian dalam bentuk maupun kondisi apapun. Di dalam Statuta International Court 

of Justice Pasal Pasal 38 ayat 1(b) secara tegas dijelaskan bahwa hukum kebiasaan Internasional terdiri dari dua 

elemen yaitu praktik negara-negara (state practice) dan penegakan hukum (opinio juris).  
4
 Lihat: Sebuah penjelasan mengenai konsep hostis humani generis dapat didengar di podcast berikut ini:  

http://podacademy.org/podcasts/hostis-humani-generis-enemy-of-all-mankind/. Diakses pada 15 Juni 2016.  
5
 Lihat: Laporan Penyiksaan KontraS. 2011. Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius. Laporan 

dapat diakses di: https://www.kontras.org/pers/teks/Lap%20Torture%202011.pdf diakses pada 20 Juni 2016 

http://podacademy.org/podcasts/hostis-humani-generis-enemy-of-all-mankind/
https://www.kontras.org/pers/teks/Lap%20Torture%202011.pdf
https://www.kontras.org/pers/teks/Lap%20Torture%202011.pdf
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dan DPR RI berlama-lama mengabaikan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gagalnya ratifikasi Protokol Opsional CAT yang 

seharusnya masuk dalam agenda Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014 

dengan target ratifikasi ditahun 2013.
6
 Secara kuantitas, penyiksaan terus menerus 

dipraktikkan. Angkanya pun meningkat menjadi 100 peristiwa diperiode tahun 2012-2013. 

Anggota Polri masih dominan muncul menjadi pelaku penyiksaan dan tindakan keji lainnya. 

Lembaga-lembaga pengawas juga tidak banyak memberikan evaluasi dan rekomendasi yang 

efektif dalam situasi „darurat penyiksaan‟ ini. Meski Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 

hadir memberikan corak berbeda untuk merespons praktik penyiksaan di Indonesia, namun 

rantai masalah tetap akan ada apabila lembaga-lembaga negara yang lain lamban dan bahkan 

tidak memiliki semangat akuntabilitas dalam menjawab tantangan ORI.
7
  

 

Meningkatnya angka praktik penyiksaan memuncak ditahun 2013-2014 dengan 108 

peristiwa. Penyiksaan sebagai sebuah kejahatan tidak berdiri tunggal. Kadang ia didahului 

dengan tindakan-tindakan sewenang-wenang lainnya seperti penghilangan paksa. Pada kasus 

menghilangnya Dedek Khairudin (Sumatera Utara) yang diduga kuat dilakukan oleh anggota 

TNI. KontraS melihat 2 kaitan praktik keji ini yang semakin menunjukkan watak dan 

karakteristik impunitas di Indonesia.
8
 Lebih lanjut, meski praktik penyiksaan menurun sedikit 

kuantitasnya ditahun 2014-2015 –sebanyak 84 peristiwa dengan 29 kasus hukuman cambuk 

di Aceh; namun tidak dapat ditafsirkan sepihak bahwa kultur, kebijakan dan karakter 

penegakan hukum di Indonesia sudah pro kepada hak asasi manusia. Menurunnya angka 

tersebut amat terkait dengan suksesi posisi eksekutif di Indonesia yang tengah diperebutkan 

oleh 2 kubu kuat yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Peristiwa dan pemberitaan 

seputar pemilu jauh lebih populer untuk dikonsumsi public. Namun tidak menghapuskan 

fakta bahwa praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya masih berlangsung di Indonesia.
9
 

 

Penjelasan di atas kemudian bisa disederhanakan pada ilustrasi bagan berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Lihat: Laporan Penyiksaan KontraS. 2012. Penyiksaan Meningkat Drastis!. Laporan dapat diakses di:  

https://www.kontras.org/data/penyiksaan%202012.pdf  diakses pada 20 Juni 2016 
7
 Lihat: Laporan Penyiksaan KontraS. 2013. Korban Masih Tersiksa. Laporan dapat diakses di: 

https://www.kontras.org/data/Analysis_Paper_anti_Penyiksaan_KontraS_2013.pdf diakses pada 20 Juni 2016  
8
 Lihat: Laporan Penyiksaan KontraS. 2014. Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas. Laporan 

dapat diakses di: http://kontras.org/lampiran/Final%20Penyiksaan_OK.pdf diakses pada 20 Juni 2016  
9
 Lihat: Laporan Penyiksaan KontraS. 2015. Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia. Laporan 

dapat diakses di: https://www.kontras.org/buku/isi_laporan_praktik_penyiksaan_2014_2015.pdf diakses pada 

20 Juni 2016  

https://www.kontras.org/data/penyiksaan%202012.pdf
https://www.kontras.org/data/Analysis_Paper_anti_Penyiksaan_KontraS_2013.pdf
https://www.kontras.org/data/Analysis_Paper_anti_Penyiksaan_KontraS_2013.pdf
https://www.kontras.org/data/Analysis_Paper_anti_Penyiksaan_KontraS_2013.pdf
http://kontras.org/lampiran/Final%20Penyiksaan_OK.pdf
http://kontras.org/lampiran/Final%20Penyiksaan_OK.pdf
https://www.kontras.org/buku/isi_laporan_praktik_penyiksaan_2014_2015.pdf
https://www.kontras.org/buku/isi_laporan_praktik_penyiksaan_2014_2015.pdf
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Dok. KontraS 

 

Melihat angka dan praktik yang cenderung dominan, dengan tidak diikuti pada perbaikan 

kualitas kebijakan, system penegakan hukum dam jaminan pemulihan para korban dan 

keluarga dari praktik penyiksaan dan pelanggengan impunitas di Indonesia, maka laporan ini 

memiliki masih amat relevan untuk dibaca dan ditelaah sesuai dengan prinsip-prinsip 

penegakan hukum dan hak asasi manusia. KontraS telah lama dikenal tidak hanya sebagai 

sebuah organisasi yang bergerak diisu HAM, namun juga dikenal dengan metodologi HAM 

yang dikelola berdasarkan aktualitas instrument-instrumen hukum HAM di tingkat domestik 

dan internasional.  

 

Maka oleh karena itu laporan ini menguji dan mengukur secara khusus namun tidak terbatas 

pada: (1) sifat dari tindakan penyiksaan yang terjadi di Indonesia, (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.
10

 Selain keempat elemen tersebut, 

penting untuk mengukur beberapa prasyarat lain yang harus muncul dari dinamika reformasi 

institusi keamanan yaitu: (1) ketersediaan mekanisme akuntabilitas yang efektif dan 

dititikberatkan pada rasa keadilan kepada korban, (2) pemahaman aparatus negara atas 

dimensi penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang harus dihindari pada setiap 

tahapan sistem pemidanaan nasional, (3) adanya evaluasi atas peraturan perundang-undangan 

                                                 
10

 Lihat: Lihat Pasal 1 dari CAT. OHCHR. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. Dokumen dapat diakses di: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. Diakses pada 13 Juni 2016.  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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dan kebijakan lokal yang mulai bergerak menjauhi praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi lainnya.
11

  

 

Ukuran-ukuran di atas juga akan dikombinasikan dengan dinamika mekanisme nasional yang 

mulai mempromosikan akses keadilan dan akses terhadap informasi. Sebagaimana yang 

muncul dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
12

  

 

I.1 Tujuan dan lingkup penulisan  

Penulisan dari laporan ini memiliki 2 tujuan utama, yakni:  

 

(1) Sebagai bahan analisis organisasional untuk melihat kecenderungan, pola, 

pertanggungjawaban negara atas praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 

lainnya yang masih terjadi di Indonesia yang dilakukan secara berkala,  

 

(2) Sebagai bahan advokasi KontraS guna mendorong agenda akuntabilitas negara untuk 

menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. 

Advokasi ini kelak juga diharapkan bisa mendorong hadirnya praktik penegakan 

hukum yang transparan, pemulihan hak-hak korban, soliditas regulasi dan komitmen 

lembaga-lembaga negara untuk memutus mata rantai praktik penyiksaan dan tindakan 

tidak manusiawi lainnya.  

 

Metode pengumpulan data  

Laporan 2016 ini akan menggunakan 2 bentuk pendekatan yakni pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif guna mengumpulkan data, informasi dan mengolah dokumen dengan analisis 

hukum HAM internasional. Data yang akan digunakan adalah peristiwa-peristiwa penyiksaan 

                                                 
11

 Konsep ini diambil dari agenda pemolisian yang dikembangkan secara komprehensif oleh organisasi HAM 

internasional, Amnesty International. Lihat: Anneke Osse. 2006. Understanding policing: A resource for human 

rights activists. Dokumen dapat diakses di: https://www.amnesty.nl/sites/default/files/book_1_0.pdf. Diakses 

pada 13 Juni 2016.  
12

 Sejak tahun 2008 hingga kini, KontraS konsisten menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP) guna menguji efektivitas mekanisme akuntabilitas yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Tata cara 

mekanisme KIP dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. KontraS juga mengkaji ketersediaan akses keadilan (access to justice) atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meskipun pemerintah telah memberikan akses bantuan cuma-cuma untuk 

bantuan hukum. pemerintah dalam hal ini harus lebih proaktif untuk mensosialisasikan keberadaan UU No. 

16/2011 tentang Bantuan Hukum dan sejauh mana terdapat ruang evaluasi atas akses publik tersebut, khususnya 

pada penanganan kasuskasus bercorak kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Sebagai 

perbandingan saja berdasarkan pemantauan tahunan KontraS kemudian sejumlah kecenderungan tujuan atau 

motif yang mendasari terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terkait dengan 

isu unfair trial sepanjang periode Juni 2015 – Mei 2016. Lihat: KontraS. Kontribusi KontraS Terhadap Sistem 

Bantuan Hukum. Dokumen dapat diakses di: 

http://kontras.org/buletin/indo/NEWSLETTER%20A3_Kontribusi%20KontraS%20terhadap%20sistem%20bant

uan%20hukum_REVISI_Mobile%20Preview.pdf. Diakses pada 15 Juni 2016. 

 

https://www.amnesty.nl/sites/default/files/book_1_0.pdf
http://kontras.org/buletin/indo/NEWSLETTER%20A3_Kontribusi%20KontraS%20terhadap%20sistem%20bantuan%20hukum_REVISI_Mobile%20Preview.pdf
http://kontras.org/buletin/indo/NEWSLETTER%20A3_Kontribusi%20KontraS%20terhadap%20sistem%20bantuan%20hukum_REVISI_Mobile%20Preview.pdf
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dan tindakan tidak manusiawi lainnya pada periode Juni 2015 – Mei 2016. Adapun metode 

yang digunakan adalah tidak jauh berbeda dari banyak publikasi yang telah diterbitkan 

KontraS, yaitu:  

 

(1) Laporan pemantauan dan/atau investigasi peristiwa yang terjadi di Indonesia. 

KontraS secara rutin dan berkala melakukan pemantauan dan berkomunikasi dengan 

organisasi-organisasi HAM di tingkat lokal guna memantau sejumlah kasus dan 

peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Laporan pemantauan ini 

akan banyak mengambil contoh peristiwa yang muncul di wilayah-wilayah rawan 

konflik seperti Aceh, Poso, Maluku dan Papua termasuk pada pusat-pusat penahanan 

dan operasi-operasi tangkal terorisme yang pasca peristiwa serangan bom Sarinah 

diawal tahun 2016 kembali marak dikampanyekan Negara.  

 

(2) Pendampingan hukum terhadap para korban dan keluarga korban. KontraS telah 

melakukan sejumlah rangkaian pendampingan hukum dengan standar organisasi 

sebagai berikut: (a) Baik korban ataupun keluarga korban melakukan pengaduan 

melalui surat korespondensi (elektronik) kepada organisasi KontraS, (b) Pada proses 

pendampingan KontraS juga melakukan pendalaman kasus melalui penggalian fakta 

yang menimpa korban. (c) KontraS akan mendampingi korban dan keluarga melalui 

mekanisme hukum dan akuntabilitas yang tersedia di Indonesia, seperti dalam kasus 

pendampingan warga Jambo Keupok –mereka yang disiksa dimasa pemberlakuan 

Darurat Militer/Darurat Sipil di Aceh (2003-2004), advokasi keluarga (alm) Siyono 

untuk kasus terorisme di Solo (2016) dan kematian Salim Kancil (2016).  

 

(3) Sumber dokumen sekunder lainnya. KontraS melakukan pemantauan harian media 

massa (cetak dan elektronik) untuk mengikuti perkembangan informasi di tengah 

publik terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. 

Laporan ini juga akan dititikberatkan pada analisis instrumen-instrumen hukum HAM 

internasional yang telah dikembangkan secara progresif, utamanya di bawah Komite 

Anti Penyiksaan PBB termasuk dengan catatan Komentar Umum (general comment) 

atas berbagai pasal yang ada di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 

Politik (ICCPR) dan CAT, Sesi-Sesi Sidang Dewan HAM PBB ditahun 2015-2016, 

catatan yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Isu Penyiksaan dan 

Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya Juan Mendes,  dan rekomendasi yang 

disampaikan pada Sidang Universal Periodic Review (UPR) ditahun 2012 untuk 

Putaran II sembari menunggu pelaksanaan Putaran III UPR diawal tahun 2017.  
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BAGIAN II – PENYIKSAAN DAN KEJAHATAN ABSOLUT: MEMAHAMI 

PRAKTIK PENYIKSAAN DI INDONESIA  

 

II.1 Dinamika global merespons praktik penyiksaan 

 

Sepanjang Juni 2015 hingga Mei 2016, setidaknya terdapat 3 laporan global yang diturunkan 

oleh Pelapor Khusus PBB untuk Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 

yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang terkait langsung 

ataupun tidak langsung dengan situasi Indonesia.
13

 Pertama, dalam laporannya dibulan 

Agustus 2015 yang berjudul Interim Report of the Special Rapporteur on torture and other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment menerangkan tentang kewajiban 

fundamental negara-negara pihak dari CAT untuk menjalankan komitmen Pasal 2 dan 16 dari 

Konvensi dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk mencegah praktik penyiksaan 

dan bentuk lain dari tindakan keji serta tidak manusiawi di setiap jurisdiksi teritorinya, juga 

meliputi keseluruhan area di mana negara melakukan kontrol efektif (baik secara de jure dan 

de facto).
14

 

 

Pasal 2 

(1) Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, 

hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di 

dalam wilayah hukumnya 

(2) Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman 

perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat 

lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan 

(3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran 

penyiksaan.  

 

Pasal 16 

(1) Setiap negara pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan 

atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiasi, atau merendahkan martabat 

manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau 

dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain 

yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus kewajiban-kewajiban yang 

                                                 
13

 Pelapor Khusus PBB dibawah Dewan HAM PBB memiliki mandat untuk melaporkan dan memberikan 

rekomendasi terkait isu tematik atau negara spesifik dalam lingkup mekanisme “Prosedur Khusus.”  Penyiksaan 

adalah salah satu isu tematik yang telah dimulai semenjak resolusi 1985/33 Komisi HAM PBB. 
14

 Lihat: UNGA. 2015. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment note by the 

secretary general. The Secretary General has the honour to transmit to the General assembly the interim report 

of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: A/70/303. 

Dokumen dapat diakses di: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/303. Para. 67. Diakses 

pada 14 Juni 2016.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/303


Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016 

9 

 

terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 berlaku sebagai pengganti 

acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau 

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat 

manusia 

(2) Ketentuan Konvensi ini tidak memengaruhi ketentuan dari setiap perangkat 

internasional, atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman yang 

kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang 

berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.  

 

Kedua, Juan Mendez melaporkan laporan lainnya pada Sesi Tiga Puluh Satu (31) Dewan 

HAM PBB tanggal 5 Januari 2016 menjelaskan bagaimana mengukur level penyiksaan dan 

bentuk tindak ketidakmanusiawian berbasis beberapa hal berikut: (1) kondisi keseluruhan 

dari si korban, (2) status sosial korban, (3) masih ada diskriminasi hukum, (4) kerangka 

normatif dan institutional yang memperkuat gender stereotipe dan memperburuk situasi, (5) 

dampak dari praktik penyiksaan yang berlangsung secara lama dan memengaruhi kualitas 

hidup dari korban.
15

 

 

Laporan juga menerangkan kecenderungan penerapan praktik penyiksaan dan larangannya 

kepada kelompok khusus seperti perempuan, anak perempuan, lesbian, gay, biseksual, 

transgender dan interseks.
16

 Laporan ini lebih spesifik memberikan tautan antara praktik 

penyiksaan dengan serangan khusus kepada individu maupun kelompok sosial berbasis seks, 

identitas gender, orientasi seksual (A/HRC/7/3). Praktik penyiksaan terhadap kelompok-

kelompok dan individu ini bisa terjadi di pusat-pusat penahanan –untuk mendapatkan fasilitas 

kesehatan, sanitasi, tahanan perempuan yang membawa anak balita, termasuk di dalamnya 

kelompok identitas seksual (gay, lesbian, biseksual, transgender) yang berada ditahan di 

pusat penahanan.
17

  

 

Pada laporan ini, Mendes mendukung upaya-upaya progresif negara dalam menghapus semua 

produk hukum dan kebijakan yang mengekalkan praktik diskriminasi, opreasi patriarki 

terhadap perempuan, termasuk di dalamnya wujud kekerasan seksual, pemerkosaan, dan 

kebijakan-kebijakan diskriminatif kepada homoseksual. Tindakan-tindakan tersebut 

berkorelasi dan terkait langsung dengan celah dan potensi diambilnya tindakan penyiksaan 

dan tindakan keji serta tidak manusiawi lainnya kepada kelompok-kelompok khusus ini.
18

  

 

Meski secara langsung laporan ini tidak terkait dengan situasi di Indonesia –minim 

ditemukan catatan adanya praktik penyiksaan dan tindakan keji yang mengarah kepada 

                                                 
15

 Lihat: Kesimpulan dan rekomendasi A/HRC/31/57 Para. 68-69.  
16

 Lihat: UNGA. 2016. Report of the special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment and punishment (A/HRC/31/57). Dokumen dapat dilihat di: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement. Diakses pada 13 Juni 2016.  
17

 Lihat: Ibid. Para 13-20.  
18

 Ibid.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement
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kelompok homoseksual di Indonesia; akan tetapi penting untuk dipahami bersama 

keminiman catatan tersebut bukan berarti tidak ada masalah, atau pemerintah tidak perlu 

memberikan prioritas hukum untuk melindungi kelompok-kelompok rentan penyiksaan yang 

telah dibahas dalam konsiderasi Pelapor Khusus. Bahkan dalam sentimen yang muncul di 

awal tahun untuk menggalang diskriminasi kepada kelompok homoseksual di Indonesia, 

maka laporan kedua ini bisa menjadi semacam rambu-rambu yang harus diwaspadai oleh 

Pemerintah Indonesia. 

 

Ketiga, Laporan muncul pada Februari 2016 pada Sesi Tiga Puluh Satu (31) Dewan HAM 

PBB. Laporan ini banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia dalam beberapa 

kebijakan hukum yang cenderung diambil dengan lebih condong pada hal-hal politis 

ketimbang pertimbangan keberlanjutan agenda penegakan hukum dan pemuliaan hak-hak 

asasi manusia. Dalam laporan yang berjudul Report of the SPecial Rapporteur on Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment addendum Observations 

on communications transmitted to governments and replies received disampaikan sejumlah 

16 paragraf penting terkait dengan masih diterapkannya praktik penyiksaan dan hukuman 

mati di Indonesia yang dirangkum sebagai berikut:
19

  

 

● Pertama, keengganan Pemerintah Indonesia untuk menjawab komunikasi dan 

korespondensi yang dikirimkan oleh Pelapor Khusus PBB dalam isu penyiksaan 

dan hukuman mati terhadap 5 terpidana mati yang dieksekusi oleh Pemerintah 

Indonesia pada akhir bulan Januari 2015. Pengabaian ini kemudian mencederai 

Resolusi Dewan HAM PBB 25/13 tentang konsep kooperasi (kerjasama) dalam 

pemajuan dan perlindungan HAM. Eksekusi mati tersebut tidak bisa dibenarkan 

karena tidak mencerminkan sebuah pemidanaan „kejahatan-kejahatan yang amat 

serius‟ yang dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana konsep Pemerintah 

Indonesia pada isu „kejahatan narkotika‟ telah melanggar prinsip-prinsip hukum 

internasional. Pelapor Khusus PBB menegaskan bahwa „kejahatan narkotika‟ 

tidaklah dapat dikategorikan masuk dalam „kejahatan-kejahatan yang amat serius‟ 

sebagaimana yang dikembangkan dalam instrumen-instrumen hukum 

internasional.
20

  

 

● Kedua, ketika Pemerintah Indonesia membatasi akses informasi yang dibutuhkan 

pada ruang komunikasi antara Pelapor Khusus PBB dan Negara Pihak maka 

pemerintah tengah mencederai beberapa prinsip keutamaan yang harus tersedia 

sebelum praktik hukuman mati dilakukan, seperti memberikan waktu yang cukup 

                                                 
19

 Lihat: UNGA. 2016. 31
st
 session at HRC. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment Addendum Observations on communications transmitted to 

Governments and replies received* (A/HRC/31/57/Add.1).  
20

 Ibid. Para. 174 
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bagi pihak keluarga dan pendamping kuasa hukum untuk menempuh proses-

proses hukum yang masih tersedia.
21

  

 

● Ketiga, Pelapor Khusus PBB Juan Mendes memberikan perhatian mendalam 

kepada wujud praktik hukuman mati yang telah melanggar konsep martabat 

manusia, mampu menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang parah, atau 

menyebabkan penderitaan dari bentuk hukuman sebagaimana yang dilarang dan 

dijabarkan di dalam CAT (Para. 79 A/67/279). Pelapor Khusus PBB menghimbau 

kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi secara terperrinci atas 

kondisi-kondisi khusus dan pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam Pasal 7 

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan pasal 1 serta Pasal 16 dari 

CAT –terkait dengan definisi penyiksaan dan kewajiban negara untuk melarang 

praktik penyiksaan di bawah yurisdiksinya.
22

  

 

● Keempat, Pelapor Khusus PBB Juan Mendes memiliki perhatian khusus pada 

pelaksanaan eksekusi tahap II dibulan April 2015 silam. Beberapa nama yang 

telah diverifikasi dan dieksekusi, namun juga terdapat beberapa nama potensial 

yang ia sebutkan di dalam laporannya dan hingga kini belum dieksekusi oleh 

Pemerintah Indonesia. Secara khusus ia meminta kepada Pemerintah Indonesia 

untuk menghentikan praktik hukuman mati dengan menempuh cara-cara 

moratorium sebelum akhirnya Indonesia mengabolisi praktik hukuman mati.
23

  

 

● Kelima, pada laporan ini, Pelapor Khusus PBB kembali memberikan penegasan 

bahwa praktik hukuman mati memiliki korelasi yang sangat kuat pada praktik 

penyiksaan dan tindakan keji serta tidak manusiawi lainnya. Argumentasi yang ia 

munculkan adalah sebagai berikut:
24

  

(1) Terdapat pembuktikan yang kuat dan koheren atas berkembangnya standar 

yang diatur oleh badan-badan internasional dan negara-negara dalam 

melihat legalitas debat dari praktik hukuman mati terkait dengan konteks 

dari konsep fundamental atas martabat manusia dan larangan untuk 

diterapkan praktik penyiksaan dan tindakan keji, tidak manusiawi dan 

bentuk penghukuman lainnya.  

(2) Berkembangnya standar standar dan pemahaman ini dengan menempatkan 

praktik hukuman mati segaris dengan larangan penyiksaan juga 

dikembangkan di dalam norma hukum kebiasaan internasional. Diketahui 

bahwa norma hukum kebiasaan internasional juga masih dikembangkan, 

Pelapor Khusus PBB tetap beranggapan bahwa praktik hukuman mati 

                                                 
21

 Ibid. Para. 176 
22

 Ibid. Para. 177 
23

 Ibid. Para. 178-180 
24

 Ibid. Para. 182-186 
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yang masih diterapkan sebagai bagian dari hukuman sama saja dengan 

penerapkan praktik penyiksaan. Hal ini bisa dilihat dari kondisi pusat 

penahanan yang buruk, tindakan dan perlakuan kejam yang masih terjadi 

sebelum eksekusi dilakukan.  

 

● Keenam, Pelapor Khusus PBB juga memberikan perhatian khusus pada 

kebijakan dan praktik „pukul mundur‟ (pushback policy) terhadap pencari 

suaka asal Myanmar dan Bangladesh yang masuk dalam teritorial Indonesia. 

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 CAT yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia pada 28 Oktober 1998, negara pihak tidak boleh melakukan praktik 

pemulangan (refoulement) atau mengekstradisi seseorang ke negara lain atau 

asalnya di mana kita telah mengetahui bahwa kondisi individu tersebut akan 

mengalami teror, ancaman, kekerasan brutal dan penyiksaan apabila tindakan 

tersebut dilakukan. Dalam konteks ini Komentar Umum Paragraf 9 

menerangkan bahwa larangan penyiksaan dan tindakan keji tidak manusiawi 

lainnya tidak boleh „mengekspos individu-individu kepada bahaya dan praktik 

penyiksaan dengan memulangkan kembali mereka ke negara asal tempat di 

mana kekerasan tersimpan.”
25

 

 

Selanjutnya, pada Paragraf 9 dari Resolusi A/RES/61/253 yang dikeluarkan 

oleh Majelis Umum PBB, forum ini menegaskan kepada negara-negara di 

dunia untuk “tidak mengusir, memulangkan, mengekstradisi atau mengambil 

bentuk transfer seseorang ke negara lainnya di mana ada alasan substansial 

yang kuat bahwa dengan tindakan tersebut mereka bisa menjadi target dari 

subyek kekerasan dan penyiksaan.” 

 

Dalam situasi ketika Pemerintah Indonesia yang tidak pernah mau menjawab 

ruang komunikasi yang dibangun oleh Pelapor Khusus PBB, maka Pelapor 

khusus PBB menyimpulkan bahwa ada pelanggaran HAM yang mendasar 

terkait pengabaian komunikasi ini. Dan oleh karena itu, Pelapor Khusus PBB 

Juan Mendes menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar hak-

hak imigran dan pencari suaka asal Myanmar dan Bangladesh untuk bebas 

dari praktik kekerasan atau tindakan yang keji, tidak manusiawi dan hukuman 

yang merendahkan martabat manusia; sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 

3 CAT dengan menerapkan kebijakan „pukul mundur‟ dan menolak 

kedatangan para imigran untuk mencari kesempatan hidup di Indonesia.  

 

Pasal 3 CAT  

(1) Tidak ada negara pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler) atau 

                                                 
25
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mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup 

kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya apabila terdapat alasan 

yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena 

menjadi sasaran penyiksaan.  

(2) Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak 

berwenang harus mempertimbangkan semua alasan yang berkaitan, termasuk 

apabila mungkin, terdapat pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok atau 

massal terdapat hak-hak asasi manusia di negara tersebut.  

 

Sampai di sini ada upaya cukup besar dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa 

definisi yang diatur di dalam Pasal 7 ICCPR dan pasal 1 CAT dipahami secara utuh oleh 

negara-negara pihak –negara yang telah meratifikasi instrumen hukum HAM internasional 

dan mewujudkannya dalam bentuk komitmen dan pertanggungjawaban guna memastika 

bahwa praktik yang terkait dengan penyiksaan dan tindakan keji maupun tidak manusiawi 

lainnya berhasil diredam oleh negara-negara pihak, termasuk di sini adalah Pemerintah 

Indonesia. Adalah penting bagi kita semua untuk menafsirkan lebih progresif atas definisi 

yang tercantum di dalam Pasal 7 ICCPR dan Pasal 1 CAT:  

 

Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)  

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain 

yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun 

dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan 

secara bebas.  

 

Pasal 1 CAT  

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan 

dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang 

telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau 

mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang 

didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut 

ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat 

publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, 

melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.  

 

Merujuk pada Komentar Umum Nomor 20 dari Pasal 7 ICCPR, Komite HAM menerangkan 

bahwa, “Kovenan ini tidak memasukkan definisi atas konsep yang meliputi Pasal 7, ataupun 

Komite menyadari pentingnya untuk membuat daftar tentang tindakan yang dilarang atau 

membuat pembatas yang jelas antara tipe-tipe tindakan yang membedakan dari suatu 
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hukuman atau praktik penyiksaan; pembeda-pembeda ini amat tergantung dengan tujuan, 

sifat dasar dan tingkat kekejaman dari suatu tindakan yang diambil.”
26

 

 

Selain itu, jika kita melihat definisi Pasal 1 CAT maka terdapat beberapa tipologi definisi 

yang bisa dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu: (1) sifat dasar dari suatu praktik penyiksaan, 

(2) niat dari para pelaku, (3) tujuan, (4) keterlibatan aparat negara pada tindakan tersebut.  

 

Konsiderasi yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana membedakan antara praktik 

penyiksaan dengan tindakan keji dan tidak manusiawi lainnya? Dalam konteks ini kita harus 

bisa membedakan dan memahami sifat dasar yang membedakan penyiksaan dan kategori 

tindakan lainnya sebagai berikut:
27

  

 

1. Ketidakberdayaan korban  

Pelapor Khusus PBB Manfred Nowak ditahun 2006 menjelaskan bahwa melalui analisis yang 

mendalam dari Pasal 1 dan Pasal 16 CAT termasuk juga tafsir sistematis atas kedua pasalnya 

tersebut di dalam praktiknya oleh Komite Anti Penyiksaan PBB merujuk pada kesimpulan di 

mana harus ada kriteria yang solid untuk membedakan 2 tindakan ini yaitu dengan melihat 

ketika tujuan dan tindakan yang diarahkan kepada korban yang tidak berdaya, ketimbang dari 

intensitas rasa sakit atau penderitaan yang dialaminya.
28

 Konsep „ketidakberdayaan‟ dari 

korban ini bisa memberikan pembeda antara penyiksaan dan tindakan keji lainnya. Oleh 

karena itu, praktik keji yang diterapkan kepada seseorang yang „tidak berdaya‟ (lokasi berada 

di pusat penahanan) bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.  

 

2. Tingkat kekejaman  

Banyak dari instrumen hukum HAM internasional mengelaborasi teknik untuk mengukur 

tingkat kekejaman dari suatu praktik penyiksaan. Pengadilan HAM Eropa bahkan 

membaginya ke dalam beberapa kategori yaitu: lamanya waktu dari tindakan ini dilakukan, 

dampak fisik dari tindakan, dampak mental dan psikis dari tindakan, usia, jenis kelamin dan 

kondisi kesehatan dari si korban.
29

 Pengadilan HAM Eropa juga banyak memberikan ilustrasi 

tentang bentuk-bentuk penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang yang terkait dengan metode 

                                                 
26

 Lihat: Human Rights Committee. Komentar Umum No. 20. Dapat diakses di: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6

621&Lang=en. Diakses pada 14 Juni 2016. 
27

 Bagian ini diolah dari OHCHR. 2011. Interpretation of torture in the light of the practice and the 

jurisprudence of international bodies. Dokumen diakses di: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf. Diakses pada 

14 Juni 2016.  
28

 Lihat: Manfred Nowak, UN Convention against Torture: A commentary, Oxford Commentaries on 

International Law, Oxford University Press, Hal. 77. Untuk ringkasan buku bisa membaca: Allexander 

Orakhelashvili. The United Nations Convention Against Torture. A Commentary. Dokumen dapat diakses di:  

http://ejil.oxfordjournals.org/content/20/2/457.full.pdf+html. Diakses pada 14 Juni 2016.  

 
29

 Lihat: Pengadilan HAM Eropa. 1970. “The Greek case”, Denmark v. Yunani. Dokumen dapat diakses di: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b4460. Diakses pada 14 Juni 2016. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6621&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6621&Lang=en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf
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dan teknik interogasi yang dijabarkan menjadi 5 tindakan yaitu: mengurangi jam tidur, 

mempertahankan posisi tubuh yang menyakitkan, pembatasan akses makan dan minuman, 

anggota tubuh yang terus menerus terpapar dengan suara bising dan mata yang ditutup 

dalam tempo lama. Tindakan-tindakan tersebut jika tidak memberikan rasa sakit yang 

sedemikian rupa, bisa memberikan dampak dan serangan signifikan pada mental dan psikis.  

 

3. Tujuan dari praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya  

Tujuan dari suatu praktik penyiksaan dapat dibedakan dari metode-metode yang digunakan 

dalam menggali informasi yang diinginkan oleh si interogator dan/atau pelaku. Hal ini yang 

membedakannya dengan tindakan keji dan tidak manusiawi lainnya.
30

  

 

4. Tafsir yang progresif dalam menjelaskan ambang batas definisi (threshold) 

Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Selmouni v. Prancis membuat rekomendasi 

sebagaimana dikutip bahwa instrumen HAM termasuk di dalamnya Konvensi CAT adalah 

“instrumen yang hidup, tumbuh dan berkembang oleh karena bisa ditafsirkan dalam kondisi 

yang lebih aktual.” Pengadilan ini juga menggarisbawahi bahwa apa yang telah 

diklasifikasikan sebagai tindakan yang “tidak manusawi dan merendahkan manusia” 

sebagaimana yang berbeda dengan konsep “penyiksaan” dapat ditafsirkan berbeda di masa 

yang akan datang.
31

 Dalam kondisi ini maka dibutuhkan pandangan yang komprehensif dan 

bisa meningkatkan standar dalam agenda perlindungan HAM dan kebebasan fundamental 

yang amat terkait dan menjadi bagian dari nilai-nilai demokrasi di suatu masyarakat.  

 

5. Larangan absolut dari praktik penyiksaan  

Larangan absolut dari praktik ini dan tindakan keji serta tidak manusiawi lainnya adalah 

bagian dari rumpun hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun –baik dimasa tertib 

sipil (damai) maupun dimasa darurat (konflik, perang, serangan teror, kondisi yang bisa 

mengancam keutuhan bangsa dan negara dan sebagainya) atau dalam istilah hukum HAM 

internasional adalah non-derogatory right. Tindakan perintah dari aparat negara untuk 

melakukan penyiksaan dan tindakan keji lainnya tidak dapat dilakukan dan dibenarkan. 

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3 

dari Konvensi Jenewa, Pasal 31 hingga 34 dari UN Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners, Pasal 7 ICCPR.
32

  

 

                                                 
30

 Lihat: Pengadilan HAM Eropa. 1999. Selmouni v. Prancis. http://www.refworld.org/docid/3ae6b70210.html. 

Diakses pada 14 Juni 2016.  
31

 Lihat: Ibid.   
32

 Semangat ini tercermin dalam kasus putusan Furundzija di mana ICTY menegaskan bahwa, “Karena 

pentingnya nilai-nilai (HAM) yang harus dilindungi, prinsip-prinsip ini telah berevolusi menjadi menjadi 

peremptory norm atau jus cogens yaitu sebuah norma yang mendapatkan posisi tertinggi dalam hierarki hukum 

internasional dibandingkan dengan instrumen-instrumen hukum lainnya dan bahwan dengan hukum kebiasaan 

yang sederhana.”Lihat: Putusan International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. Prosekutor v. 

Furundzija, Trial Chamber, 10 Desember 1998. Dokumen dapat diakses di: 

http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf. Diakses pada 14 Juni 2016.  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b70210.html
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
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6. Pembuktian penyiksaan  

Dalam kasus penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang terjadi di tempat dan pusat 

penahanan, beban pembuktian harus diberikan kepada negara.
33

  

 

II.2 Situasi dari praktik penyiksaan di Indonesia  

Paparan tentang perkembangan hukum HAM internasional di atas adalah pondasi dalam 

memahami bagaimana suatu praktik penyiksaan dan/atau tindakan tidak manusiawi lainnya 

adalah merupakan kejahatan absolut. Beberapa kecenderungan telah terjadi di Indonesia, 

namun beberapa hal lainnya masih mewujud pada gejala –cenderung tidak langsung hadir, 

namun apabila diabaikan dan tidak dicegah dalam bentuk kebijakan penegakan hukum maka 

juga bisa „memperkaya‟ model praktik penyiksaan.  

 

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tindakan ini tidak diambil sebagai bagian 

kebijakan resmi kenegaraan, dan jikapun telah terjadi suatu praktik penyiksaan maka negara 

berkewajiban untuk memulihkan korban dengan turut mendorong agenda akuntabilitas. Pada 

bagian ini, KontraS akan membawa kasus dan peristiwa yang kami kumpulkan sepanjang 

bulan Juni 2015 hingga Mei 2016 terkait dengan keberlanjutan dari praktik penyiksaan di 

Indonesia. Tindakan melawan hukum ini nampak menjadi sulit untuk dikendalikan. Mengapa 

dan bagaimana? Kita akan melihat dari ilustrasi-ilustrasi kasus dan bagaimana negara 

merespons dan menanganinya.  

 

Sepanjang setahun terakhir KontraS telah menerima 10 pengaduan; di mana diketahui 8 

orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka akibat praktik penyiksaan. 

Selain itu, KontraS juga menerima laporan pengaduan terkait dengan tindakan keji dan tidak 

manusiawi yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri. Dari model pelaporan dan aduan 

masyarakat ini, setidaknya KontraS mencatat bahwa ada 6 kasus yang mengakibatkan 6 

orang meninggal dunia, 8 orang menderita luka-luka dan 310 orang ditangkap sewenang-

wenang. KontraS juga melakukan tidak kurang dari 10 kunjungan lapangan dan pemantauan 

langsung, termasuk bertemu dengan korban dan keluarga untuk mendapatkan temuan fakta 

dari praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia.  

 

Penting untuk diketahui berangkat dari aduan masyarakat ini kami mengetahui bahwa 

praktik-praktik penyiksaan masih didominasi oleh aparat kepolisian. Tindakan ini 

                                                 
33

Lihat: Putusan pengadilan HAM Eropa. Aksoy vs. Turki, Komunikasi 21987/93, 26 November 1996. Dalam 

putusan ini diterangkan seorang warga negara Turki melakukan pengaduan atas kasus yang menimpa dirinya 

ketika ia disiksa, di mana para pelaku yang melakukan penyiksaan memaksanya untuk digantung dengan posisi 

lengan diikat membelakangi tubuhnya (Palestinian hanging), yang mengakibatkan kecacatan fisik pada 

tubuhnya. Putusan berbunyi, “[…] jika seseorang ditangkap dan dalam pengawasan kepolisian dalam keadaan 

sehat namun ia ditemukan terluka ketika dibebaskan, maka adalah tanggung jawab negara untuk memberikan 

keterangan dan penjelasan.” Lihat: http://www.refworld.org/docid/3ae6b67518.html. Diakses pada 14 Juni 

2016.  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b67518.html
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kebanyakan terjadi pada tingkatan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) 

di wilayah Indonesia. Sementara itu, aksi dan praktik brutalitas masih banyak didominasi 

oleh anggota TNI, khususnya dalam penggunaan senjata api. Catatan KontraS ini akan 

banyak mengelaborasi tindakan-tindakan penyiksaan dan praktik keji lainnya yang terjadi di 

ranah perlindungan hak-hak sipil, politik maupun perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya. Kami juga memasukkan catatan advokasi atas praktik penyiksaan yang muncul pada 

pelanggaran HAM masa lalu di Provinsi Aceh ketika Kebijakan Darurat Militer masih 

digelar. Pada bagian ini kami juga akan menampilkan data grafik guna memperkaya 

pemahaman tentang masih dilanggengkannya praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya di 

Indonesia.  

 

Lebih lanjut, beberapa klasifikasi di bawah ini kami gunakan untuk membantu pembaca 

dalam melihat lanskap kejahatan penyiksaan yang tidak berdiri tunggal. Artinya, praktik 

penyiksaan memiliki multi-dimensi pada pembatasan hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam 

konteks ini, penggunaan penyiksaan kemudian banyak terkait dengan tindakan sewenang-

wenang guna membatasi hak-hak asasi seperti kebebasan-kebebasan fundamental (kebebasan 

berekspresi, menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai), hak atas hidup, hak dari 

para pencari suaka untuk mendapatkan rasa aman dan lain sebagainya.  

 

II.2.1 Penyiksaan berujung kematian  

 

Beberapa kasus yang kami hadirkan di sini 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.   

 

● Penyiksaan di kantor kepolisian  

1. Praktik penyiksaan oleh aparat negara seringkali berakibat fatal hingga tewas salah 

satunya terjadi pada Abdullah, warga Makassar yang tewas pada tanggal 8 November 

2015 setelah sebelumnya menjalani perawatan selama 6 hari di RS Labuang Baji.
34

 

Diduga korban mengalami penyiksaan oleh anggota Resimen Brimob Kepolisian 

Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar pada tanggal 30 Oktober 2015. Korban saat 

itu ditangkap dengan tuduhan pencurian sepeda motor dan laptop. Dari luka-luka di 

sekujur wajah dan tubuhnya, terdapat luka bekas sayatan silet pada bagian lengan dan 

paha serta luka pada bagian kaki korban. 

 

 

                                                 
34

 Lihat: KontraS. Surat terbuka desakan proses penyelidikan terkait dengan tewasnya tahanan Polsek Lawalete 

atas nama Abdullah di Rumah Sakit Labuang Baji. Dokumen dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2195. Diakses pada 15 Juni 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2195


Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016 

18 

 

 

 

 

 

Catatan Advokasi:  

 

Terkait dengan kasus Abdullah, KontraS melakukan advokasi melalui Surat Terbuka 

yang ditujukan ke Polda Sulawesi Selatan, Berkomunikasi dengan LBH Makassar, 

serta melakukan Investigasi. Adapun respon terkait dengan hal tersebut antara lain:
35

 

(1) Surat Terbuka, KontraS mengirimkan surat terbuka yang ditujukan ke 

Kapolda Sulawesi Selatan dan meminta agar Polda melakukan pengawasan 

dan penyidikan terkait dengan kasus kematian Almarhum Abdullah yang 

merupakan tahanan Polsek Lawalate, namun terkait surat tersebut, tidak ada 

respons dari Polda Sulawesi Selatan. Surat terbuka tersebut juga kami tujukan 

ke lembaga-lembaga negara namun juga tidak mendapatkan respon atas 

laporan melalui surat terbuka tersebut. 

 

(2) Selain itu KontraS juga melakukan komunikasi dengan jaringan lokal LBH 

Makassar untuk melakukan investigasi dan pendampingan kasus, namun 

berdasarkan informasi yang disampaikan oleh LBH Makassar pihak keluarga 

sudah memiliki kuasa hukum dan sudah melakukan pelaporan, namun 

informasi terakhir yang kami dapat bahwa pihak keluarga dan pihak 

kepolisian sudah berdamai di mana kami mendapatkan informasi bahwa pihak 

keluarga telah mendapatkan sejumlah uang atas terkait dengan kematian 

almarhum.  

 

 

2. Penyiksaan hingga tewas juga dialami oleh Marianus Oki di dalam sel tahanan Pospol 

Banat Manamas, TTU, Nusa Tenggara Timur pada Jumat, 4 Desember 2015.
36

 Sehari 

sebelumnya, 3 orang anggota kepolisian menangkap Oki di rumah kakaknya dan 

langsung membawanya tanpa menjelaskan alasan penangkapan. Korban juga tidak 

mendapatkan surat perintah penangkapan dan penahanan. Saat pihak keluarga dengan 

didampingi Tetua Adat mendatangi Pos Polisi untuk meminta penjelasan atas 

penangkapan, barulah pihak Polri menjelaskan dengan alasan tuduhan tindak pidana 

pemerkosaan dengan alat bukti sandal yang dituduhkan sebagai milik korban.  

 

                                                 
35

 Catatan advokasi KontraS, 2015.  
36

 Lihat: KontraS. 2015. Usut tuntas kematian Marianus Oki di dalam sel tahanan Pospol Banat Manamas, Ttu, 

Nusa Tenggara Timur. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2211. Diakses pada 15 Juni 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2211
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Saat itu pihak kepolisian memaksa keluarga untuk berdamai dengan keluarga pelapor 

dan mengancam jika tidak mau berdamai maka pemeriksaan terhadap Oki akan 

dilanjutkan di Polsek Nunpene. Saat itu kondisi Oki masih dalam keadaan sehat 

namun keluarga tidak diperkenankan untuk memberikan makan kepada Oki. Pada 4 

Desember 2015, seorang anggota Kepolisian bernama Brigpol Conatantino Martins 

mendatangi kediaman keluarga Oki untuk kembali memaksa keluarga berdamai 

dengan pelapor namun permintaan ini ditolak karena keluarga yakin Oki tidak 

bersalah.  

 

Sore harinya saat keluarga hendak membesuk Oki, pihak Pospol menyampaikan jika 

Oki telah meninggal dunia di dalam sel tahanan dengan cara menggantung diri 

menggunakan ikat pinggang. Saat diotopsi, ditemukan sejumlah luka di tubuh Oki, 

diantaranya goresan luka pada bagian leher dan pendarahan pada bagian tulang 

belakang kepalanya. 

 

Catatan Advokasi:  

 

KontraS mendapatkan informasi terakhir dari pendamping korban, bahwa hasil gelar 

perkara menunjukkan bahwa penyebab meninggalnya korban dalam sel tahanan 

Pospol Banat Manamas bukan dikarenakan korban gantung diri, melainkan bahwa 

korban disiksa dengan tujuan mengakui tindak pidana yang disangkakan. Terkait 

dengan informasi tersebut, KontraS telah mengirimkan Surat Terbuka yang ditujukan 

ke Polda Nusa Tenggara Timur, Surat ke Ombudsman dan Komnas HAM. terkait 

dengan pengaduan tersebut, hingga kini tidak ada tindaklanjut dari institusi-institusi 

yang bersangkutan.
37

 

 

3. Praktik penyiksaan juga terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Suharli tewas setelah 

dilakukan proses penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) 

Polres Sungailiat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 1 Agustus 2015. 

Ia dituduh atas kepemilikan Narkotika. Enam jam pasca dilakukannya penangkapan, 

pihak keluarga korban mendapatkan informasi bahwa korban telah meninggal dunia 

melalui anggota Penyidik Polres Sungailiat.
38

  

 

                                                 
37

 Ibid.  
38

 Lihat: KontraS. 2015. Desakan tindak lanjut dan proses pidana praktik penyiksaan terhadap Al. Suharli oleh 

anggota Polres Bangka. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2088. Diakses pada 15 Juni 2015. KontraS juga 

kembali mengangkat kasus Suharli untuk menjadi perhatian publik. Lihat: KontraS. 2015. Darurat penghentian 

praktik penyiksaan, pemberatan hukuman pelaku penyiksaan dan hentikan kriminalisasi bagi korban/keluarga 

penyiksaan. Siaran pes dapat diakses di: http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149. 

Ditahun 2016, KontraS kembali memberikan desakan kepada Polri. Lihat: KontraS. 2016. Menanti keadilan atas 

kematian Almarhum Suharli oleh aparat Sungailiat. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2231. Diakses pada 15 Juni 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2088
http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149
http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2231


Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016 

20 

 

Korban diduga kuat tewas pasca interogasi oleh penyidik Polres Sungailiat. KontraS 

menemukan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pasca dilakukan 

penangkapan, pihak kepolisian tidak langsung membawa korban ke kantor kepolisian. 

Pada saat penangkapan pula, beberapa saksi di persidangan juga membenarkan telah 

terjadi tindakan penyiksaan seperti pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh 

pihak penyidik pada saat korban ditangkap disalah satu kediaman anggota kepolisian.  

 

Terkait dengan kematian Alm. Suharli, pihak keluarga telah melaporkan peristiwa 

tersebut ke Polda Kepulauan Bangka Blitung, dengan tanda bukti laporan Nomor: 

STPL/B-450/VIII/2015/BABEL/SPKT, tanggal 3 Agustus 2015. Namun lagi-lagi 

minimnya penjatuhan penghukuman terhadap korban dirasa jauh dari rasa keadilan. 

Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan vonis terhadap keempat orang anggota 

Satnarkoba Polres Sungailiat dengan hukuman 3 tahun penjara, yang akhirnya 

diperingan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang hanya 

menjatuhkan ke-4 orang anggota Polres Sungailiat dengan hukuman 1 tahun 6 bulan 

penjara. 

 

Catatan advokasi:  

 

KontraS juga melakukan pendampingan kasus dengan melakukan investigasi, 

pemantauan proses persidangan, pelaporan ke Ombudsman dan pelaporan ke Propam 

Mabes Polri terkait ketidakprofesionalan penyidik dalam melakukan penyidikan 

terhadap kasus kematian Almarhum Suharli. Adapun respon – respon dari advokasi 

yang dilakukan sebagai berikut: 

 

- Polda Kepulauan Bangka Belitung, setelah dilakukannya investigasi KontraS 

mendatangi Polda Kepulauan Bangka Belitung guna menanyakan perkembangan 

terkait dengan kasus kematian Almarhum. Pihak Polda terlihat cukup responsif 

dalam melakukan proses penyidikan, di mana tidak kurang dalam waktu 6 (enam) 

bulan berkas perkara kasus kematian almarhum sudah mulai disidangkan di PN 

Sungailiat. 

 

- Pelaporan Ombudsman, Pasca dilakukannya investigasi terkait kematian 

korban, KontraS melakukan pelaporan ke Ombudsman menggunakan temuan 

investigasi. Hingga saat ini tidak ada respon terkait dengan dugaan 

maladministrasi yang dilakukan oleh anggota Polres Sungailiat pasca dilakukan 

penagkapan dan penahanan Almarhum Suharli. Perlu diketahui saat penangkapan, 

korban justru dibawa ke suatu tempat yang diduga menjadi tempat praktik 

penyiksaan. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa korban tidak sempat dibawa 

ke Polres Sungailiat untuk dimintai keterangan dan temuan pihak keluarga korban 

saat melihat jenazah Almarhum di RS yang menderita luka pada bagian dada 
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korban. 

 

- Proses pemantauan persidangan. KontraS melakukan proses pemantauan 

persidangan dengan temuan saksi membenarkan bahwa pada saat dilakukan 

penagkapan terhadap Almarhum, pihak kepolisian sempat melakukan pemukulan, 

penendangan, hingga membekap kepala korban dengan menggunakan sarung 

bantal, hingga kemudian korban dibawa berkeliling oleh anggota Polres 

Sungailiat. Dalam proses persidangan tersebut, juga dihadirkan saksi ahli dalam 

hal ini dokter forensik yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban belum 

bisa ditentukan akibat dari tindak pidana penganiayaan, mengingat bahwa 

penyidik tidak melakukan otopsi terhadap jenazah korban, sehingga sulit apakah 

penyebab kematian korban akibat dari tindakan penyiksaan atau karena overdonis 

obat-obatan menginggat korban ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika. 

 

- Pelaporan Ke Propam Mabes Polri, terkait dengan ringannya putusan yang 

dijatuhkan terhadap ke – 4 orang terdakwa, KontraS melaporkan penyidik Polda 

Kepulauan Bangka Belitung ke Propam Mabes Polri terkait dengan 

ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan yang berdampak pada keraguan 

hakim terkait dengan kematian korban, mengingat pihak penyidik tidak 

melakukan proses otopsi terhadai jenazah almarhum. 

 

- Mekanisme PPID, selain melakukan advokasi ke lembaga – lembaga negara 

KontraS juga mengirimkan surat melalui mekanisme KIP ke PPID Polda Mabes 

Polri dan Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan perkembangan laporan 

Propam, namun setelah melalui proses 2 kali surat (temasuk surat keberatan) tidak 

ada respon terkait dengan update perkembangan informasi yang KontraS 

mintakan. 
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Dok. KontraS 

 

 

 
Dok. KontraS 
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4. Bambang Ismayudi yang merupakan tahanan Polsek Percut Sei Tua, Sumatera Utara 

yang meninggal pada tanggal 27 Maret 2016 di Rumah Sakit Bhayangkara.
39

 

Sebelumnya Bambang ditahan oleh anggota Polsek Percut terkait dengan dugaan 

tindak pidana penggelapan. Menurut keterangan keluarga yang berhasil didapatkan 

KontraS, sebelum Bambang meninggal, keluarga sempat membesuknya di dalam 

tahanan Polsek Percut. Saat itu Bambang menyampaikan kepada keluarga bahwa 

dirinya selalu mendapatkan tindakan-tindakan penyiksaan selama berada di dalam 

tahanan bahkan keluarga melihat sendiri adanya beberapa luka pada kepala korban. 

Tak hanya itu, sebelum Bambang diketahui meninggal dunia dan dirawat di Rumah 

Sakit Bhayangkara, istri Bambang pernah mendapati korban sempat muntah yang 

bercampur dengan darah serta mendapati potongan besi jepitan kuku yang keluar 

bersamaan dengan muntahan tersebut. 

 

Bambang merupakan ayah dari 2 orang anak yang masih kecil serta bekerja sebagai 

supir travel dan taksi guna menghidupi keluarga korban, mengingat istri hanya 

menjadi ibu rumah tangga. Pasca peristiwa tersebut, istri korban menceritakan bahwa 

setelah korban meninggal dunia, terjadi perselisihan antara Istri korban dengan Ibu 

korban terkait dengan ketidaksetujuan pihak keluarga korban karena istri korban 

menindaklanjuti ke proses hukum. Istri korban menganggap bahwa kematian 

disebabkan tindakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polsek dan sesama tahanan 

selama korban menjalani proses penahahan di Polsek Percut. 

 

Catatan Advokasi:
40

 

 

Pihak keluarga telah melaporkan kasus tersebut ke KontraS Sumatra Utara, dan telah 

melakukan pelaporan ke Polda Sumatra Utara. Selain itu guna menindaklanjuti 

peristiwa tersebut, KontraS juga melakukan investigasi dan mendatangi Polresta 

Medan dan Polda Sumatra Utara. Adapun respon – respon dari pelaporan tersebut 

antara lain: 

- Polresta Medan, KontraS bersama dengan KontraS Sumatra Utara mendatangi 

Polresta Medan guna menanyakan perkembangan kasus kematian, namun pada 

saat akan menemui Kapolres, justru pihak Kapolres melalui stafnya meminta agar 

KontraS dan KontraS Sumatra Utara untuk menanyakan perkembangan kasus 

tersebut ke Polsek Percut dan menyarankan untuk menemui Tahti Polresta Medan. 

Lebih lanjut saat ditahan oleh Polresta Medan, tidak ada informasi yang bisa 

disampaikan. 

 

Kedatangan KontraS ke Polresta sebenarnya didasari oleh respons yang dilakukan 

                                                 
39

 Lihat: KontraS. 2016. Penyiksaan masih menjadi hobi aparat penegak hukum. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2279. Diakses pada 16 Juni 2016.  
40

 Catatan Advokasi KontraS, 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2279
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oleh Polda Sumatra Utara pada saat pihak keluarga membuat laporan. Polda 

mengatakan bahwa keseluruhan proses terkait dengan kematian korban sudah 

ditangani oleh Polresta Medan, namun karena tidak adanya informasi yang 

diberikan oleh pihak Polresta Medan, KontraS menilai bahwa tidak ada proses 

yang dilakukan oleh Polres. Seharusnya ketika proses otopsi dilakukan harus ada 

kewajiban dari pihak kepolisian baik Polsek Percut maupun Polresta Medan untuk 

memberikan informasi perkembangan kepada keluarga korban. 

 

- Polda Sumatra Utara, KontraS juga mendatangi Polda Sumatra Utara, hal ini 

didasari karna tidak adanya respons yang disampaikan oleh pihak Polresta Medan 

terkait dengan perkembangan kasus kematian Almarhum Bambang. Namun, 

respons yang disampaikan oleh pihak Polda Sumatra Utara justru meminta agar 

KontraS menanyakan informasi tersebut langsung ke Polresta Medan mengingat 

Polsek Percut berada dalam wilayah Polresta Medan.  

 

 

 
Foto Almarhum Bambang dengan beberapa luka di bahu dan bekas jahitan pasca dilakukannya otopsi 

Dok. KontraS 
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Benda yang keluar dari mulut korban ketika korban muntah darah sebelum meninggal 

Dok. KontraS 

 

5. Motif penyiksaan terhadap tersangka kasus curanmor juga dialami oleh Alm. 

Juprianto alias Jupri yang tewas pada 4 April 2016 di dalam tahanan Polres Luwu, 

Sulawesi Selatan. Korban diduga tewas akibat penyiksaan yang dilakukan oleh 

anggota Polres Luwu. Sebelumnya, korban menyerahkan diri ke Polres Luwu pada 

tanggal 30 Maret 2016 terkait kasus curanmor.   

 

KontraS mendapatkan keterangan istri korban bahwa saat menyerahkan diri, korban 

masih dalam keadaan baik dan sehat. Namun beberapa hari saat istri korban 

membesuk, korban sudah dalam keadaan luka-luka yang menurut keterangannya 

diakibatkan siksaan oleh anggota Polres Luwu dan Polsek Padang Sappa/Ponrang saat 

melakukan pemeriksaan BAP dan olah TKP. Tidak hanya itu, pada tanggal 4 April 

2016 keluarga korban memperoleh informasi bahwa korban telah meninggal dan 

jenazahnya berada di RSUD Batara Luwu.   

 

Jenazah korban saat itu sudah dalam keadaan kaku dengan luka di sekujur tubuh 

mulai dari kepala hingga kaki hingga keluarga menduga telah terjadi penyiksaan yang 

mengakibatkan korban tewas. Keluarga kemudian melaporkan tewasnya korban ke 

Reskrim maupun Propam Polda Sulawesi Selatan. Keluarga juga meminta korban 

untuk diotopsi agar diketahui penyebab kematian korban yang sebenarnya. Namun 

pasca otopsi dilakukan, keluarga korban dengan dikawal oleh anggota Polres Luwu 

memaksa agar keluarga korban untuk mencabut laporannya ke Propam Polda 

Sulawesi Selatan. Sementara laporan reksrimnya didisposisi ke Polres Luwu untuk 

ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan. Pihak yang mengatasnamakan Polres 

Luwu juga memberikan uang sejumlah Rp. 19.800.000,- kepada istri dan orang tua 

korban pasca korban meninggal. 
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Catatan Advokasi:
41

  

 

- Mengirimkan surat ke Polda Sulawesi Selatan, untuk menindak dan 

memproses anggota Polres Luwu dan Polsek Padang Sappa/Ponrang yang menjadi 

pelaku penyiksaan terhadap Jupriyanto serta melakukan intimidasi dengan cara 

memaksa untuk mencabut laporan dan memberikan uang sejumlah Rp. 

19.800.000,- kepada keluarga korban.  

 

 

                          
Luka-luka di kedua kaki almarhum Juprianto alias Jupri 

Dok. KontraS 

 

6. Kasus penyiksaan yang terbaru dilaporkan terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara 

terhadap anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) bernama Abdul Jalil pada tanggal 

6 Juni 2016. Saat dilakukan penangkapan, keluarga tidak mendapat surat perintah 

penangkapan maupun penjelasan terkait maksud dan tujuan dilakukannya 

penangkapan terhadap Jalil. Pihak keluarga juga sempat dihalang-halangi saat akan 

menemui Jalil di tahanan Polres Kendari hingga akhirnya diberitahukan bahwa Jalil 

telah meninggal dunia. KontraS mendapatkan informasi bahwa pasca penangkapan, 

Jalil tidak langsung dibawa oleh anggota yang melakukan penangkapan. Jalil baru 

tiba di Polres Kendari sekitar pukul 05.00 WITA. Pihak keluarga juga menyampaikan 

bahwa saat dinyatakan meninggal dunia, kondisi Jalil penuh dengan luka-luka lebam 

di sekujur tubuh dan luka tembak di bagian kaki kanan.  

 

 

 

Catatan Advokasi:
42

  

                                                 
41

 Catatan Advokasi KontraS, 2016.  
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KontraS bersama dengan beberapa lembaga masyarakat sipil di Kendari seperti ALPEN 

Sultra, Walhi Sultra, LBH Kendari dengan keluarga korban adalah membuat surat 

pernyataan untuk menuntut agar saksi kunci yang melihat peristiwa penyiksaan tersebut 

dipindahkan ke Polri dan menghentikan intimidasi terhadap pihak keluarga. KontraS 

kemudian melakukan pendampingan saat proses otopsi saat pihak dari kedokteran forensi 

Universitas Hasanuddin (UNHAS) melakukan otopsi terhadap jenasah Abdul Jalil untuk 

melihat dan mengetahui penyebab kematian Jalil.  

 

 

                                      
Foto luka-luka di kaki Abdul Jalil yang diduga akibat penyiksaan 

Dok. KontraS 

 

 Penyiksaan kepada individu di bawah umur 

Juni 2015, KontraS masih mencatat adanya praktik penyiksaan yang dilakukan oleh 

anggota kepolisian Kepolisian Sektor (Polsek) Widang, Tuban kepada anak di bawah 

umur. KontraS bersama dengan Koalisi Perempuan Ronggolawe dan KontraS 

Surabaya amat menyayangkan lambannya proses penyidikan yang seharusnya 

dilakukan Polres Tuban untuk menetapkan pelaku penyiksaan terhadap FA (13 

tahun). Pelaku anggota Polsek Widang Tuban Jawa Timur diketahui telah melakukan 

tindakan penyiksaan pada tanggal 14 Juni 2015. Penyiksaan ini diawali dengan 

penangkapan sewenang-wenang korban atas tuduhan tindak pidana pencurian sepeda 

                                                                                                                                                        
42

 Catatan Advokasi KontraS, 2016.  
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motor.
43

 Informasi terakhir menyebutkan proses hukum terhadap pelaku masih berada 

di Siepropam Polres Tuban.
44

  

 

Terkait dengan peristiwa tersebut, pihak keluarga bersama dengan KPR telah 

melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tuban dan laporan pengaduan ke KontraS. 

Atas laporan tersebut, KontraS telah melakukan advokasi ke sejumlah lembaga – 

lembaga negara dengan melibatkan keluarga korban dan pendamping lokal, di mana 

KontraS telah melaporkan peristiwa penyiksaan dan ancaman yang dilakukan oleh 

anggota Polsek Widang  ini ke KPAI, Ombudsman, LPSK, Irwasum Mabes Polri dan 

PPID Polda Jawa Timur. 

 

Catatan Advokasi:
45

  

Adapun respons terkait dengan laporan-laporan tersebut antar lain: 

 KPAI, KontraS meminta agar KPAI melakukan pengawasan terkait laporan 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keluarga korban ke Polres 

Tuban, selain itu KontraS juga meminta agar KPAI melakukan konseling terhadap 

korban, menginggat pada saat peristiwa terjadi, korban sempat diancam dengan 

cara menodongkan senjata api ke arah korban, hal ini jelas akan berdampak pada 

proses kejiwaan dan perkembangan korban mengingat usia korban yang masih 

tergolong anak – anak sebagaimana UU Perlindungan Anak. Terkait dengan 

laporan tersebut, hingga saat ini tidak ada tindaklanjut dari KPAI atas audiensi 

dan pengaduan yang KontraS sampaikan secara langsung. 

 

 Ombudsman, KontraS juga mendatangi Ombudsman guna melaporkan dugaan 

maladministrasi yang dilakukan oleh Polsek Widang, hal ini didasari bahwa 

proses penyidikan dan penangkapan terhadap korban tidak sesuai dengan 

prosedur, mengingat bahwa sangkaan terhadap korban hanya berdasarkan dugaan 

atau asusmsi pelapor pada saat proses pelaporan ke Polsek Widang terkait tindak 

pidana pencurian. Terkait dengan laporan tersebut, hingga saat ini tidak ada 

tindaklanjut dari Ombudsman atas pengaduan yang KontraS sampaikan secara 

langsung. 

 

 LPSK, KontraS juga melaporkan peristiwa tersebut ke LPSK untuk meminta 

perlindungan dan pemulihan baik terhadap korban maupun keluarga korban. 

Perlindungan ini penting mengingat pasca dilakukan pelaporan terhadap anggota 

Polsek Widang ke Polres Tuban, pihak keluarga didatangi oleh beberapa kali oleh 

                                                 
43

 Lihat: KontraS. 2015. Tangkap dan adili anggota Polsek Widang Tuban Pelaku Penyiksaan Terhadap Anak 

Di Bawah Umur. Siaran pers dapat diakses di: http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2080. 

Diakses pada 15 Juni 2016.  
44

 Berdasarkan korespondensi KontraS dengan Kapolda Jawa Timur menggunakan mekanisme KIP pada 

tanggal 10 Agustus 2015  
45

 Catatan Advokasi KontraS, 2015.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2080
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orang yang tak dikenal yang diduga merupakan anggota kepolisian agar pihak 

keluarga menyelesaikan proses ini secara damai. Proses pemulihan juga kami 

mintakan kepada LPSK tidak hanya terhadap korban yang mendapatkan praktik – 

praktik penyiksaan dan ancama secara langsung pada saat peristiwa yang 

berdampak pada psikologis korban, namun pemulihan juga kami mintakan untuk 

pihak keluarga korban, mengingat pasca pelaporan tersebut orang tua korban 

merasa trauma akibat kerap didatangi oleh orang tak dikenal ke kediaman korban, 

hal ini terlihat jelas ketika pihak keluarga datang ke KontraS, di mana orang tua 

korban cenderung tidak banyak berbicara. Terkait dengan laporan tersebut, hingga 

saat ini tidak ada tindaklanjut dari LPSK atas pengaduan yang KontraS sampaikan 

secara langsung. 

 

 Irwasum Mabes Polri, KontraS juga sempat melaporkan peristiwa penyiksaan 

terhadap FA ke Irwasum Mabes Polri, yang pada saat itu ditemui langsung oleh 

Wairwasum Mabes Polri. Pada saat pertemuan tersebut KontraS mendesak dan 

meminta agar ada proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri 

terkait dengan peristiwa tersebut. Terkait dengan audiensi tersebut, selang 

beberapa bulan muncul respon yang disampaikan oleh Kabareskrim Mabes Polri 

Komjen Pol Budi Waseso dan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton 

Carliyan yang meminta agar KontraS melaporkan secara langsung terkait dengan 

peristiwa praktik – praktik penyiksaan. Terkait dengan respon tersebut, KontraS 

menganggap bahwa respon tersebut menujukan bahwa tidak adanya Koordinasi di 

internal Polri, mengingat KontraS sebelumnya sudah melaporkan peristiwa 

praktik – praktik penyiksaan tersebut, salah satunya terkait dengan Kasus FA ke 

Mabes Polri melalui Irwasum Mabes Polri. 

 

 Mekanisme PPID, selain melakukan advokasi ke lembaga – lembaga negara 

KontraS juga mengirimkan surat melalui mekanisme KIP ke PPID Polda Jatim 

dan Polres Tuban terkait dengan update dan perkembangan laporan keluarga 

korban ke Polres Tuban, namun setelah melalui proses 2 kali surat (temasuk surat 

keberatan) tidak ada respon terkait dengan update perkembangan informasi yang 

KontraS mintakan. 
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Foto FA, anak dibawah umur yang menjadi korban penyiksaan Polsek Widang 

Dok. KontraS 

 

● Penyiksaan pada isu anti terorisme   

1. Tindakan penyiksaan lainnya juga dilakukan oleh anggota Densus 88 saat 

melakukan penangkapan terhadap terduga teroris bernama Siyono. Warga Klaten 

tersebut tewas saat ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus 88) pada 8 Maret 

2016.
46

  Pihak Densus 88 membantah penyiksaan dengan alasan memukul Siyono 

karena yang bersangkutan hendak melarikan diri. Namun dugaan penyiksaan 

semakin muncul setelah Tim Dokter Forensik di Jawa Tengah melakukan otopsi 

terhadap jenasah Siyono dan menemukan luka-luka di sekujur tubuh dan kepala 

Siyono, termasuk adanya tulang rusuk dada yang patah hingga menusuk ke 

jantung dan mengakibatkan kematian. Pihak kepolisian kemudian mencoba 

memberikan uang sejumlah seratus juta rupiah sebagai ganti kerugian dan 

meminta pihak keluarga untuk tidak menuntut pertanggungjawaban serta 

mengikhlaskan kematian Siyono. 

 

Catatan Advokasi:
47

  

KontraS kemudian melakukan pertemuan dengan Tim Dokter Forensik Jawa Tengah 

dengan Komnas HAM untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan otopsi terhadap jenazah 

sekaligus mendesak Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil otopsi. Pertemuan ke 

Komisi III DPR juga dilakukan oleh KontraS sekaligus menyerahkan hasil investigasi 

KontraS atas kasus Siyono. Pertemuan diterima bersama Komnas HAM dan PP 

Muhammadiyah.  

Terkait dengan usaha pemberian uang kepada keluarga korban, KontraS beserta ICW, 

                                                 
46

 Lihat: KontraS. 2016. Usut tuntas dugaan penyiksaan oleh Densus 88 yang menewaskan Alm. Siyono. Siaran 

pers dapat diakses di: http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2249. Diakses pada 16 Juni 

2016.  
47

 Catatan Advokasi KontraS, 2016.  
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YLBHI, PP Muhammadiyah, LBH Pers, dan jaringan masyarakat sipil lainnya melakukan 

pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK dengan maksud 

menelusuri dugaan suap/gratifikasi yang diberikan Densus 88 kepada keluarga Siyono.  

 

 

 

 
Foto kondisi jenazah alm Siyono 

Dok. KontraS 

 

2. KontraS mencatat pada praktik penangkapan sewenang-wenang Ayom Panggalih 

dan Nur Syawaluddin di Solo Jawa Tengah pada bulan Desember 2015 juga 

diikuti dengan praktik penyiksaan.
48

 Interogasi yang dilakukan aparat Densus 88 

diduga menggunakan teknik penyiksaan guna memaksa kedua korban agar 

mengakui terlibat pada beberapa rencana aksi teror dan jaringan Islamic State (IS) 

di Indonesia.  

 

II.2.2 Penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi  

 

                                                 
48

 Lihat: KontraS. 2016. Densus 88 minta kewenangan berlebih namun tak mau dikontrol. Siaran pers dapat 

diakses di: http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2243. Diakses pada 16 Juni 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2243
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Praktik-praktik penyiksaan juga erat kaitannya dengan tindakan pelanggaran kebebasan 

berekspresi, terlebih jika kebebasan berekspresi tersebut mengancam institusi Polri. Seperti 

yang dialami oleh Adlun Fiqri, seorang mahasiswa di Ternate yang mengunggah video 

dugaan suap yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) saat 

melakukan tilang kendaraan bermotor.
49

 Adlun ditangkap serta ditahan pada tanggal 28 

September 2015 dan dua hari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres 

Ternate atas tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Selama berada 

di dalam tahanan, Adlun mengalami penyiksaan oleh anggota Polres Ternate seperti 

ditendang di bagian rusuk dengan sepatu lars, dipaksa push-up, dipukul di bagian lengan dan 

kepala bagian belakang hingga memar. Adlun juga dipaksa untuk menghapus video yang 

telah diunggah sebelumnya. Meskipun kasus Adlun kemudian dihentikan (SP3) karena Polri 

menarik laporannya namun efek rasa takut dan dampak personal yang telah diterimanya 

menjadi satu hal yang patut menjadi perhatian serius. 

 

II.2.3 Polisi dan praktik keji tidak manusiawi lainnya  

1. Sementara itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian saat 

melakukan penangkapan mengakibatkan tewasnya Iman Tarjuma pada 19 April 2016. 

Iman ditangkap oleh 6 orang anggota Polres Serang dan satu orang anggota Polsek 

Lippo dengan tuduhan atas kasus penggelapan. Berdasarkan kesaksian istri Iman, saat 

melakukan penangkapan, anggota Polri memukul wajah Iman hingga akhirnya 

terjatuh. Dalam keadaan terjatuh, anggota Polri tetap menyeret Iman hingga akhirnya 

korban meninggal dunia.
50

 

 

2. Brutalitas aparat kepolisian juga terjadi terhadap suporter bola bernama Fahreza. 

Kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Mei 2016 saat korban bersama dua kakaknya, 

Yayat dan Suyatna berada di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk menonton 

pertandingan sepak bola antara Persija melawan Persela. Saat itu terjadi kerusuhan 

suporter di Sektor 12 sehingga dalam keadaan panik, korban pun terpisah dari 

rombongan. Tak lama kemudian Suyatna melihat adiknya sedang dipukuli oleh 

petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Korban kemudian sempat dibawa pulang ke 

rumah tetapi keluarga kemudian memutuskan untuk membawa korban ke rumah sakit 

karena korban tidak kuat menahan rasa sakit di kepala. Namun korban ditolak oleh 

tiga rumah sakit berbeda karena ketiadaan biaya dan BPJS tidak dapat menanggung 

biaya operasi. Korban pun akhirnya meninggal di RS Marinir Cilandak dengan 

                                                 
49

 Lihat: KontarS. 2015. Berkedok penghinaan dan pencemaran nama baik, polisi gunakan UU TE untuk 

kriminalisasi kebebasan berekspresi https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2169. Adlun 

juga kembali terjerat hukum untuk kasus kriminalisasi penangkapan aktivis terkait dengan isu PKI dan ideology 

komunisme, ketika ia menggunakan kaos bertuliskan PKI meskipun dengan uraian akronim Pecinta Kopi 

Indonesia. Lihat: KontraS. 2016. Rekayasa operasi anti komunis. Siaran pers diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2273. Diakses 16 Juni 2016 
50

 Catatan advokasi KontraS, 2016.  
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penyebab kematian diduga akibat pukulan benda tumpul yang membuat kepalanya 

mengalami pendarahan. 
51

  

 

 
Foto kondisi rumah keluarga alm. Fahreza setelah 7 hari meninggalnya almarhum.  

Dok. KontraS 

 

3. Tindakan sewenang-wenang aparat negara juga dilaporkan telah dilakukan oleh 

anggota KODIM Sulawesi Tengah terhadap seorang Jurnalis pada hari Sabtu, 14 Mei 

2015. Asnawi Zikri dari Harian Luwuk Post yang menjadi korban pemukulan dan 

pengacaman tersebut, diketahui telah diincar sebelumnya oleh pelaku yaitu Kopral 

Dua Salim, anggota TNI pada Komando Distrik Militer (Kodim) 1308 Luwuk 

Banggai, Sulawesi Tengah bersama beberapa orang lainnya Resto and Coffee Jie, 

komplek Luwuk Shopping Mall. Diketahui kemudian bahwa pelaku adalah kerabat 

dari orang yang namanya sempat diberitakan sebelumnya oleh Asnawi di harian 

Luwuk Post.
52

 

 

4. Tindakan brutalitas aparat kepolisian juga terjadi pada peristiwa pengamanan aksi 

tawuran antar warga yang terjadi di Kelurahan Toboko, Ternate Maluku Utara oleh 

anggota Polres Ternate pada tanggal 10-11 Januari 2016, tercatat setidaknya 2 orang 

warga meninggal dunia, 3 orang mengalami luka–luka dan 4 ditangkap dan disiksa. 

Peristiwa ini bermula ketika pada tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 WIT 

terjadi peristiwa tawuran antar warga Kelurahan Tonoko dengan Kelurahan Kota 

                                                 
51

 Catatan Advokasi KontraS. 2016.  
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 Catatan advokasi KontraS. 2015.  
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Baru, namun aksi tersebut justru langsung direspons oleh tindakan brutalitas aparat 

kepolisian dengan melakukan penembakan langsung ke arah warga disertai dengan 

tindakan penabrakan menggunakan truk Pengendalian Massa milik Polres Ternate.
53

 

 

 
Foto luka tembak pada bagian kaki kiri korban hingga tembus 

Dok. KontraS 

 

 
Foto luka tembak pada bagian kepala korban 

Dok. KontraS 

                                                 
53

 Lihat: KontraS. 2016. Bentrok berbuntut tewasnya dua orang warga Ternate: Potret kegagalan aparat 

kepolisian dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?id=2221&module=pers.  KontraS juga membuat pemutakhiran data 

dan informasi terkait kasus ini. Update temuan lapangan: Brutalitas terhadap warga Toboko, Ternate dalam 

peristiwa penyelesaian konflik di masyarakat. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2229. Diakses pada 15 Juni 2016.  
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Foto Alm. Dedi Risaldi Ridwan yang merupakan korban salah tembak, meniggal dunia 

karena mengalami luka tembak pada bagian kepala.  

Dok. KontraS 

 

5. Tindakan-tindakan brutalitas aparat kepolisian juga terjadi pada saat akan 

dilangsungkannya aksi damai yang dilakukan oleh aktivis-aktivis Papua di Jakarta 

pada tanggal 1 Desember 2015 guna merayakan ekspresi damai identitas kePapuaan, 

di mana pihak kepolisian melarang para peserta aksi melakukan aksi damai dengan 

alasan bahwa aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Sebanyak 

kurang lebih 306 peserta aksi dibawah ke Polda Metro Jaya, DKI Jakarta. Di mana 

pada saat dilakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap para peserta aksi, juga 

diikuti dengan tindakan pemukulan dan penganiayaan.
54
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 Lihat: KontraS. 2015. Belum ada kabar baik tentang Papua: Pembubaran aksi 1 Desember di Jakarta, wajah 

brutal polisi Indonesia. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2202. Diakses pada 15 Juni 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2202
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Foto kondisi aksi aktivis Papua di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia.  

Dok. KontraS 

 

 
Foto aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya selama kurang lebih 5 jam.  

Dok. KontraS 

 

6. Peristiwa penembakan oleh Pihak Brimob menyebabkan empat orang luka terjadi di 

saat pecahnya mediasi terkait penolakan tambang emas di Banyuwangi. Kejadian 

bermula saat 300an warga mengikuti mediasi terkait penolakan tambang emas di 

Hotel Baru Indah, Banyuwangi pada pukul 10.30 WIB, 25 November 2015.
55

 Namun 

                                                 
55

 Lihat: KontraS. 2015. Penolakan tambang Banyuwangi: Polisi harus bertanggung jawab atas peristiwa 

kekerasan dan penembakan warga penolak tambang. Siaran pers dapat diakses di: 

https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2208. Diakses pada 17 Juni 2016.  

https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2208
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proses mediasi antara pihak Pemerintah Kabupaten, Perwakilan PT BSI (pengelola 

tambang), warga dan Kapolres Banyuwangi, tidak mendapatkan hasil apapun. Hingga 

akhirnya pukul 12.00 WIB warga membubarkan diri. Dua jam kemudian, sekitar 500 

orang mendatangi PT BSI meminta agar tambang ditutup. Di sana personel Brimob 

berjaga tepat di depan pintu gerbang masuk. Dalam aksi tersebut, Warga juga 

meluapkan kekecewaan atas ucapan Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama 

saat mediasi, yang menyebut warga Pesanggaran tidak punya sopan santun. Barulah 

sekitar pukul 14.30 WIB kerusuhan pecah antara warga dan personel Brimob. Pihak 

Brimob melepaskan tembakan ke kerumunan massa hingga menyebabkan empat 

orang luka. Massa menduduki perkantoran PT Bumi hingga dinihari. Mereka 

membubarkan diri Kamis sekitar pukul 03.00, setelah dua warga yang ditangkap pada 

sore harinya dibebaskan polisi. 

 

7. Pembunuhan dan penganiayaan Salim Kancil dan Tosan diduga kuat terkait erat 

dengan praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya. Kejadian bermula pada 8 

Februari 2015, Tosan mengaku menghadiri pertemuan di kantor Kecamatan 

Pasirian.
56

 Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Kepolisian Sektor Pasirian, Komandan 

Koramil Pasirian, dan Haryono. Pertemuan itu membahas permintaan Tosan dan 

kawan-kawan agar kegiatan penambangan pasir di Pantai Watu Pecak dihentikan. 

Keesokan harinya, Tosan mendapatkan surat dari Haryono yang menyatakan 

penambangan pasir ditutup. Pada 10 September 2015, terjadi perselisihan antara 

Tosan dan Madasir, warga pendukung tambang). Tosan dibacok senjata tajam oleh 

Madasir dan kawan-kawan. Tosan mengadukan peristiwa itu Kepolisian Resor 

Lumajang. Namun dia diminta lapor ke Polsek Pasirian.  Tanggal 15 September 2015, 

Haryono dan Madasir kembali membuka penambangan pasir yang selama ini ilegal. 

Menyikapi hal itu, Tosan mengajak Salim Kancil menggelar unjuk rasa menolak 

pembukaan tambang tersebut. Unjuk rasa yang akan dilakukan pada 26 September 

2015 itu berujung pada pembunuhan Salim dan penganiayaan terhadap Tosan. 

 

8. Praktik penyiksaan turut terjadi disela usaha aparat melakukan pembungkaman 

terhadap gerakan masyarakat menolak PP Pengupahan.
57

 Sebanyak 23 orang buruh 

dari berbagai serikat, 1 orang mahasiswa serta 2 orang Pengabdi Bantuan Hukum 

LBH Jakarta dikriminalisasi karena melakukan aksi damai buruh pada 30 Oktober 

2015 menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang 

Pengupahan. Aksi yang terus berlangsung sampai mata hari tenggelam ini akhirnya 

dibubarkan oleh polisi dengan alasan melewati waktu yang ditentukan untuk 

                                                 
56

 Lihat: KontraS. 2015. Surat terbuka: Pengusutan pembunuhan penganiayaan berat terhadap Salim Kancil dan 

Tosan. Siaran pers dapat diakses di: https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2167. Diakses 

pada 17 Juni 2016.  
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 Lihat: KontraS. 2015. Advokat dan masyarakat sipil mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh tolak 

PP Pengupahan. Siaran pers diakses di: https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2200. 

Diakses pada 17 Juni 2016.  

https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2167
https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2200


Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016 

38 

 

demonstrasi. Namun saat massa aksi mulai membubarkan diri, kepolisian yang terdiri 

dari ratusan aparat polisi melakukan tindakan represif berupa pemukulan, pengejaran 

dan penghancuran mobil komando aksi. Polisi berlaku brutal dan mengangkut 

sejumlah besar massa aksi dan pekerja bantuan hukum LBH Jakarta ke Ditreskrimum 

Polda Metro Jaya. Sebagian besar diantara mereka mengalami penyiksaan, dipukul 

dan ditendang di sekujur tubuh dan kepalanya dan kemudian dilakukan pemeriksaan 

selama hampir 18 jam. Akhirnya 25 orang tersebut dibebaskan dengan beberapa di 

antaranya dikenakan status Tersangka. Para buruh dan pengabdi bantuan hukum serta 

mahasiswa dianggap melanggar Pasal 216 serta 218 KUHP juncto Pasal 15 UU 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum. 

 

9. Tindakan tidak manusiawi yang mengakibatkan 14 orang luka tembak dan 64 orang 

ditahan terjadi pada saat akan melakukan peringatan hari “Akses Tanah Sedunia” oleh 

petani, buruh dan rakyat penambang di Kota Palu Tanggal 29 Maret 2016.
58

 Massa 

petani dan penambang rakyat yang berjumlah 10.000 dari Dongi-Dongi diblokade 

Pihak Kepolisian di Ranoromba, Desa Bora Kabupaten Sigi. Ironisnya tidak sebatas 

blokade tetapi diikuti dengan penggerebekan dan penembakan yang membabi buta 

oleh aparat.  

 

II.2.4 Potensi penyiksaan dan para pencari suaka di Indonesia  

Terjadi kecenderungan meningkatnya permohonan pengungsi dan pencari suaka untuk masuk 

ke dalam teritori Indonesia. KontraS memang tidak mencatat secara spesifik berapa angka 

pengungsi dan pencari suaka yang berupaya masuk ke Indonesia. Namun ada praktik buruk 

yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam mengelola kebijakan yang tidak 

membahayakan nasib pengungsi dengan mengambil keputusan pemaksaan pemulangan dan 

pengusiran (refoulement). Prinsip non-refoulement juga diatur di dalam Hukum Pengungsi 

Internasional.
59

 Indonesia juga terikat Pasa 3 CAT serta hukum kebiasaan internasional di 

mana negara pihak tidak boleh melakukan praktik pemulangan (refoulement) ketika telah 

mengetahui kondisi individu tersebut akan mengalami teror, ancaman, kekerasan, dan 

penyiksaan di lokasi pemulangannya.  

 

Peristiwa yang baru saja terjadi di Aceh ketika puluhan pengungsi dari Sri Lanka 

menggunakan 1 kapal laut, berupaya untuk menepi ke daratan Aceh untuk mendapatkan 
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 Lihat: KontraS, 2016. Mengecam brutalitas Polisi di Dongi-Dongi. Siaran pers dapat diakses di: 

https://www.kontras.org/home/index.php?id=2257&module=pers. Diakses pada 17 Juni 2016.  
59

 Prinsip non-refoulement adalah sebuah konsep yang melarang Negara-negara untuk memulangkan pengungsi 

atau pencari suaka yang masuk dalam teritorinya di mana jika mereka kembali ke Negara asal, maka ada potensi 

pembatasan kebebasan yang bisa mengancam diri mereka atas nama serangan ras, suku, agama, kebangsaan, 

afiliasi keanggotaan dari suatu kelompok sosial atau opini politik. Lebih lanjut lihat: UNHCR. 

http://www.unhcr.org/publications/legal/419c75ce4/refugee-protection-international-law-scope-content-

principle-non-refoulement.html. Diakses pada 17 Juni 2016 

https://www.kontras.org/home/index.php?id=2257&module=pers
http://www.unhcr.org/publications/legal/419c75ce4/refugee-protection-international-law-scope-content-principle-non-refoulement.html
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bantuan obat-obatan, pakaian hangat, makanan dan bertemu dengan Badan PBB untuk 

Urusan Pengungsi dan Pencari Suaka, the United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR).
60

 Otoritas lokal Aceh tidak memberikan akses kepada beberapa hal di atas. 

Mereka juga tidak mengizinkan jurnalis dan pekerja UNHCR untuk naik ke badan kapal. Hal 

ini tentu saja bertentangan dengan komitmen 2015 pemerintah Indonesia ketika ratusan 

hingga ribuan warga Rohingya dan Bangladesh berupaya untuk mendarat dan pemerintah 

memberikan akses kemudahan kepada mereka.  

 

Peristiwa pelarangan pengungsi dan pencari suaka asal Sri Lanka yang dilarang turun di Aceh 

tersebut berpotensi untuk melanggengkan praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya, 

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Juan Mendes dalam laporannya. Refoulement atau 

mengusir paksa dan memulangkan para pengungsi dan pencari suaka tanpa ada akses untuk 

bertemu dengan tim UNHCR Indonesia juga melanggar komitmen Pemerintah Indonesia 

sebagaimana yang dijanjikan oleh Juru Bicara Kementeria Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir 

yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih melakukan koordinasi dengan UNHCR dan 

Organisasi Migran Internasional (IOM) untuk menangani situasi pengungsi.
61

 

  

II.2.5 Hukuman cambuk dan efek jera di Aceh  

Praktik hukuman cambuk di Provinsi Aceh masih terus berlangsung di Tahun 2016. 

Hukuman yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental tersebut dilaksanakan dengan cara 

yang merendahkan martabat karena prosesinya yang dipertontonkan pada publik. Hukuman 

yang menggunakan justifikasi menegakkan syariat Islam demi moral dan norma masyarakat 

tersebut bertentangan dengan CAT karena memenuhi kategori perlakuan atau penghukuman 

yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 

 

KontraS membagi dua bagian dalam menjabarkan hasil pemantauan hukum cambuk di Aceh. 

Bagian pertama menjelaskan adanya perkembangan kebijakan terbaru yang mempengaruhi 

pelaksanaan hukum cambuk di Aceh pasca disahkannya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 

tentang Hukum Jinayah. Bagian kedua menjabarkan hasil pemantauan atas pelaksanaan 

hukum cambuk dari Mei 2015 – Mei 2016, termasuk kasus yang perlu mendapat catatan 

penting bagi pemangku kepentingan. 

 

Pada laporan praktik penyiksaan KontraS sebelumnya juga telah memaparkan bahwa di akhir 

2014, DPR Aceh telah menandatangani Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang populer 

disebut Qanun Jinayat. Qanun tersebut tidak hanya mengatur tentang khalwat atau perbuatan 

mesum, maisir atau judi, dan khamar atau mabuk-mabukan, akan tetapi meluas karena 
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 Lihat: BBC. 2016. Kapal pengungsi Sri Lanka segera diberangkatkan dari Aceh. Artikel dapat diakses di: 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160616_indonesia_tamil_kapal_tampung. Diakses 

pada 17 Juni 2016.  
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 Lihat: BBC. 2016. Pengungsi di Aceh: Kami tidak ingin bermukim di Indonesia. Artikel dapat diakses di: 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160619_indonesia_aceh_tamil_update?ocid=socialflo

w_facebook. Diakses pada 17 Juni 2016.  
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mencantumkan bentuk perilaku lain yang sebelumnya tidak diatur serta meningkatkan secara 

signifikan jumlah cambukan yang dikenakan. Pada tiga Qanun sebelumnya, pelaksanaan 

cambuk berkisar antara dua kali hingga 40 kali cambukan tergantung peraturan yang 

dilanggar.
62

 

 

Jumlah angka cambukan yang tinggi tersebut salah satunya telah diterapkan di Takengon, 

Aceh Tengah pada 12 April 2016 lalu di mana pasangan yang dituduh berzina dicambuk 

seratus kali oleh algojo.
63

 Kasus lain yang patut menjadi perhatian adalah salah satu terpidana 

inisial RS menjadi perempuan non-muslim pertama yang dikenakan hukuman cambuk pasca 

telah diterapkan Qanun Jinayat. RS mendapat hukuman 28 cambuk atas dakwaan penjualan 

minuman keras di Kabupaten Aceh Tengah. 

 

Muncul pertentangan atas kasus RS. Qanun Jinayat mengatur bahwa pemberlakuan hukuman 

cambuk hanya untuk muslim kecuali pelaku yang dengan sadar minta dihukum cambuk. 

Akan tetapi pada kasus RS, pejabat yang berwenang diduga kuat telah mengabaikan hak 

terdakwa untuk memilih alternatif penerapan hukuman selain cambuk. Pejabat berwenang 

beranggapan karena Qanun telah disosialisasikan, maka terdakwa yang tidak pernah merasa 

keberatan dalam proses peradilan, layak dikenakan hukuman cambuk.   

 

 
Dok. KontraS 

 

Berdasarkan pemantauan KontraS selama bulan Mei 2015 hingga Mei 2016, terdapat tidak 

kurang dari 46 pidana cambuk dilaksanakan di Provinsi Aceh. Secara detail, sebanyak 39 

eksekusi atas perjudian, sisanya sebanyak 9 atas perbuatan mesum atau zina, dan 6 atas 

                                                 
62

 Lihat: Arskal Salim (2008). Challenging the Secular State : The Islamization of Law in Modern Indonesia. 

Honolulu: The University of Hawai'i Press. Diakses pada 17 Juni 2016 
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Lihat: Harian Waspada. 2016. Pasangan Zinah Dihukum Cambuk Seratus Kali. Artikel dapat diakses di: 

http://waspada.co.id/aceh/pasangan-zinah-dihukum-cambuk-seratus-kali/ diakses pada 17 Juni 2016 
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minuman alkohol atau mabuk-mabukan. Laki-laki menjadi mayoritas terpidana cambuk 

dengna total 292 orang dibandingkan perempuan dengan 25 orang. Ketimpangan terlihat 

karena mayoritas laki-laki terjerat kasus perjudian dan minuman alkohol dan perempuan 

mayoritas hanya terjerat di kasus perbuatan mesum atau zina. Akan tekan tetapi hasil temuan 

pemantauan menemukan beberapa kasus di mana kaum perempuan jatuh pingsan pasca 

prosesi hukum cambuk. 

 

Dok. KontraS 

 

Pemantauan kemudian memperlihatkan prosesi eksekusi cambuk yang dilakukan di beberapa 

wilayah, termasuk kota Banda Aceh disaksikan oleh anak-anak.
 64

 Padahal, aturan melarang 

pelaksanaan hukuman cambuk disaksikan oleh anak-anak. Pejabat setempat mengetahui betul 

bahwa hukuman cambuk dapat menimbulkan trauma, akan tetapi mereka tetap saja 

mendukung hukuman cambuk atas nama penerapan syariah Islam.
 
Sangat disayangkan 

karena sampai saat ini mayoritas pejabat pemerintah masih menggunakan dalih hukuman 

cambuk yang merupakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan 

martabat manusia sebagai bentuk pembelajaran bagi terpidana dan masyarakat.  
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 Lihat: Tribunnews. 2015. Waduh Bocah di Aceh Asyik Tontoni Eksekusi Hukuman Cambuk. Artikel dapat 

diakses di: http://lampung.tribunnews.com/2015/11/06/waduh-bocah-di-aceh-asyik-tontoni-eksekusi-hukuman-

cambuk diakses pada 17 Juni 2016 
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II.2.6 Praktik penyiksaan dan hukuman mati    

Terhadap terpidana mati anak dibawah umur asal Nias, Yusman Telaumbanua, saat ini 

KontraS tengah mempersiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan majelis 

hakim PN Gunungsitoli Nias yang memvonisnya dengan pidana mati pada tahun 2013, meski 

saat itu usia Yusman diketahui masih dibawah umur. Ketiadaan identitas Yusman saat itu 

membuatnya tidak dapat membuktikan kepada majelis hakim bahwa dia seharusnya 

menjalani tata cara sidang sesuai UU Peradilan Anak, yang berarti tidak boleh divonis 

dengan pidana mati. Dari pengakuan Yusman, diperoleh fakta bahwa Yusman mengalami 

penyiksaan selama proses pemeriksaan di kepolisian yang memaksanya untuk mengakui 

tindakan pembunuhan dan mengakui usianya sudah 19 tahun. Namun demikian, dengan 

pendampingan yang dilakukan oleh KontraS, pada tahun 2015 Yusman menjalani 

pemeriksaan radiologi forensik untuk mengetahui usia pasti Yusman yang kemudian 

diketahui bahwa usianya masih sekitar 16 tahun saat divonis hukuman mati. Bukti baru 

(novum) tersebut yang akan dijadikan alat bukti dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) 

dalam waktu dekat. 

 

II.2.7 Penyiksaan di pusat-pusat penahanan
65

 

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, melakukan tindak penyiksaan dan keji lainnya 

di pusat-pusat penahanan, maka pihak yang harus diberatkan pertanggungjawabannya adalah 

negara. Dalam konteks ini, KontraS ingin menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk 

memastikan proses pengelolaan pusat-pusat penahanan, baik yang berada di wilayah prosedur 

kepolisian dan lembaga pemasyarakatan harus tunduk pada proses hukum.  

 

KontraS juga memantau masih adanya praktik penyiksaan di pusat penahanan di Indonesia. 

Jika kita melihat catatan di atas, KontraS menemukan praktik ini telah dan masih terjadi di 

kantor-kantor kepolisian yang juga menyediakan pusat penahanan maupun khususnya di 

rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 2015, tercatat setidaknya 17 

peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Praktik ini banyak terjadi di 

lembaga-lembaga pemasyarakatan di provinsi DKI Jakarta, Banten,  Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur. Namun demikian, penting juga memerhatikan kasus-kasus yang muncul 

di luar Pulau Jawa yakni, Lapas Merah Mata (Sumatera Selatan), Rumah Tahanan Negara 

Waiheru (Maluku), Lapas Meulaboh (Aceh), Lapas Pasar pengairan (Riau), Rumah Tahanan 

Praya Lombok (NTB), Lapas Kelas II B Meulaboh (Aceh), Rumah Tahanan Kelas II Ternate 

(Maluku Utara). Model tindakan yang dominan muncul adalah penyiksaan –juga yang terkait 

dengan pembatasan akses kesehatan, tindakan yang keji untuk mengakui praktik pidana yang 

dilakukan di dalam pusat penahanan dan penembakan hingga kepada narapidana ketika 

terjadi kerusuhan di dalam pusat penahanan.  
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Tahun ini, KontraS melakukan pemantauan dan investigasi terhadap kasus yang terjadi pada 

kematian alm. Undang Kosim dibulan April 2016. KontraS telah menemukan beberapa 

kejanggalan yaitu:  

 

● Keluarga mendapatkan informasi meninggalnya Undang Kosim dari dua orang 

petugas Lapas yang mendatangi rumah keluarga korban pada pukul 04.00 WIB 

(subuh) yang memberitahukan bahwa Undang Kosim meninggal diakibatkan 

gantung diri menggunakan baju tahanan dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit 

Polda Jawa Barat.  Petugas Lapas yang datang, salah satunya bernama Iwa, 

sementara satu orang lagi, pihak keluarga tidak mengetahui siapa nama dan 

jabatannya. Setelah memberikan pemberitahuan, dua orang petugas tersebut 

menyampaikan keterangan, “Kalau jenazah ingin dibawa (pulang), silakan”. 

● Setelah mendapatkan informasi kematian Undang Kosim, adik, sepupu dan anak 

korban (Undang Kosim) sebanyak 3 orang yang bernama Deddy (adik), Yiyin 

(sepupu), dan Denny (anak korban) membagi dua tim untuk pergi ke Rumah Sakit 

Polda Jawa Barat dan  Lapas untuk menanyakan penyebab kematian Undang 

Kosim. Tim pertama, yang terdiri dari sepupu istri korban yang berhasil 

diwawancari bernama Asep, memberikan keterangan ia dan 4 orang saudaranya 

yang mendatangi RS Polda Jabar untuk melihat kondisi jenazah sekaligus proses 

autopsi menyatakan,  kondisi jenazah Undang Kosim sama sekali tidak melihatkan 

tanda-tanda gantung diri, yakni: 

 

1. Posisi meninggal tidak wajar. Posisi tubuh pada saat dikeluarkan dari 

ruang penyimpanan jenazah dalam keadaan seperti orang yang sedang 

melakukan setengah sit up. 

2. Luka lebam di bawah mata (bagian wajah); leher tidak seperti gantung 

diri yakni dengan bekas tali tidak ke belakang melainkan ke arah 

telinga; luka tusuk di bagian paha; kaki sebelah kanan terdapat bekas 

luka seperti diseret (bekas luka seperti diamplas); jari jempol sebelah 

kanan berubah bentuk seperti bekas tumpuan fisik meja atau paralon 

alias patah (tulang terpisah) ; rahang bengkok. 

 

● Sementara adik dan anak korban yang mendatangi Lapas Banceuy tidak 

mendapatkan keterangan apa-apa. Sebab, 3 menit sesampainya di Lapas Banceuy, 

tiba-tiba kerusuhan muncul dari dalam lapas. 

 

● Pihak keluarga yang melihat proses autopsi tidak mendapatkan penjelasan resmi 

dari pihak Kepolisian ataupun ditanyai oleh pihak kepolisian. Pihak dari RS Polda 

Jabar hanya memberikan keterangan, “serahkan saja prosesnya kepada kami”. 

Proses autopsi dilaksanakan hari sabtu 23 April, mulai dari Pukul 09.00 WIB (pagi) 

hingga pukul 17.00 WIB (sore). Setelah dilakukan autopsi jenazah dibawa oleh 
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keluarga korban pukul 17.00 WIB sore dan keesokan harinya, Minggu, 24 April 

jenazah korban dikebumikan pukul 09.00 WIB (pagi) di TPU Sirna Raga, Kota 

Bandung. 

 

● Keluarga Undang Kosim (Istri dan anak-anak) menerima jenazah di rumah sudah 

dalam kondisi dikafani dan dimandikan sehingga tidak mengetahui secara utuh 

kondisi jenazah korban. Istri korban mengatakan tidak tega untuk melihat jenazah 

korban dan hanya berada di rumah semenjak mendapatkan konfirmasi kematian 

korban. 

 

● Sampai pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2016 pihak keluarga belum mendapatkan 

hasil autopsi, serta tidak mendapatkan penjelasan resmi dari pihak LP selain 

pemberitahuan tentang kematian bunuh diri. Tidak mendapatkan uang kerohiman, 

santunan, dlsb. 

 

● Pihak keluarga terakhir bertemu dengan Undang Kosim yakni pada pertengahan 

februari 2016 dan bertemu di luar Lapas (Gazebo) kemudian tidak dapat dihubungi 

dan tidak mengetahui dengan siapa korban terakhir kali berkomunikasi. 

 

● Berdasarkan keterangan pihak keluarga. Seorang petugas Lapas yang bernama 

Nono, menyampaikan, rencananya pada hari Kamis, 28 April 2016. Kalapas dan 

jajarannya akan datang ke rumah keluarga korban. Ketika dikonfirmasi kepada 

keluarga korban, Nani (istri korban) memberikan keterangan bahwa pihak Lapas 

yang terdiri dari Agus Irianto (Kepala Lapas Banceuy) dan 4 orang jajarannya 

menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan tidak ada yang mau kejadian ini 

terjadi.  

 

● Di sisi lain, berdasarkan keterangan seorang Ipar keluarga korban yang 

menghubungi KontraS dan berada di rumah kediaman korban saat dilakukannya 

proses wawancara, sekitar pukul 10.00 WIB ketika Kalapas datang dengan 

jajarannya yang berjumlah 5 orang. Ia (Kalapas) memberikan uang santunan 

sebesar 150 juta Rupiah. 

Dok. KontraS 
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Keterangan: Kapolres Bandung saat menyidak Lapas Banceuy dan pengamanan pemindahan 

warga Binaan pasca kematian Undang Kosim. Dok: KontraS 

 

II.2.8 Praktik penyiksaan dan akuntabilitas pelanggaran HAM yang berat  

Praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya juga terjadi pada kasus-kasus berdimensi 

pelanggaran HAM yang berat. Indonesia selain memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM, di mana dalam UU yang terakhir diatur mengenai ukuran apa 

itu yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat. Penyiksaan adalah suatu rumpun 

kejahatan yang masuk dan diakui di dalam konsep kejahatan terhadap kemanusiaan. Merujuk 

pada UU No. 26/2000 yang dimaksud dengan „kejahatan terhadap kemanusiaan‟ pada Pasal 9 

adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 

sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 

penduduk sipil. Dalam konteks ini, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 

HAM) memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dan 

Kejaksaan Agung sebagai pihak resmi yang berkewajiban melakukan penyidikan 

pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. Pada bagian ini KontraS akan mengangkat 2 kasus utama yang belum 

banyak diketahui publik yakni tragedi Wira Lano dan Jambo Keupok, di mana kedua 

peristiwa terjadi di Provinsi Aceh pada setelah Reformasi 1998.  
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1. Tragedi Wira Lano
66

 

KontraS melakukan pendalaman kasus daln investigasi sejak tahun 2013. KontraS 

menemukan adanya dugaan kuat bahwa tragedi Wira Lano memiliki dimensi pelanggaran 

HAM yang serius, di mana unsur penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh anggota 

kepolisian Brimob antara periode tahun 2002-2005. Investigasi juga dilatarbelakangi atas 

ditemukannya kerangka manusia pada tahun 2010 di bekas kolam buangan limbah PT Wira 

Lano, Aceh Timur tersebut. Hasil investigasi menunjukkan fakta bahwa telah terjadi 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia berupa tindakan penyiksaan, penangkapan, 

penahanan hingga pembunuhan sewenang-wenang yang sistematis dan meluas. Bentuk 

penyiksaan yang ditemukan berdasarkan kesaksian korban antara lain:  

 

Penyetruman, penelanjangan, pemerkosaan, pemukulan dengan bentuk tangan 

kosong, popor senjata, pelepah sawit berduri, balok kayu, pipa air, tangan diikat 

dengan rantai dan kawat berduri, dimasukkan dalam timber atau tempat pengawetan 

kayu, dibakar dalam ban, dipaksa menonton perbuatan asusila, kerja paksa, disekap 

dalam peti kemas, direndam dalam kolam lintah, dimasukkan ke kandang ayam.  

 

Penyiksaan tersebut bertujuan memperlakukan korban layaknya hewan demi mendapat 

pengakuan atau menjawab pernyataan yang dituduhkan aparat militer. KontraS menemukan 

korban yang mengalami trauma hingga menyulitkannya dalam mencari nafkah di luar rumah.  

 

Dari berbagai keterangan korban dan ditemukannya kerangka manusia pada tahun 2010 

menjadi petunjuk untuk mengidentifikasikan pelaku dari sejumlah tindak kekerasan yang 

terjadi. Para pelaku diduga kuat berasal dari anggota kesatuan Brimob yang menjaga pos 

keamanan yang berdiri di bekas bangunan PT. Wira Lano dalam rentan waktu tahun 2000-

2005 (sebelum damai Aceh). Salah satu petunjuk bahwa pos tersebut ditempati oleh anggota 

Brimob adalah sebuah tulisan disebuah tiang pintu masuk ke POS tertulis „Satuan II 

Pelopor”, namun sulit untuk mengidentifikasi nama satuan yang bertugas karena terus 

berganti-ganti dengan satuan lainnya. 
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 Hasil investigasi KontraS sepanjang tahun 2013-2016. Belum dipublikasikan.  
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KontraS menyimpulkan bahwa sejumlah kasus penyiksaan yang dilakukan Anggota Satuan 

Brimob yang berjaga di Pos Wira Lano dan penemuan kerangka manusia yang diduga 

meninggal secara tidak wajar dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran HAM berat yaitu 

kejahatan terhadap keamanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, dalam rangka advokasi 

memutus mata rantai penyiksaan dan impunitas di Indonesia, KontraS mendesak Komnas 

HAM untuk melakukan penyelidikan berdasarkan kerangka kerja UU Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM.  

Kesaksian Korban Penyiksaan Kasus Masa Lalu – Peristiwa Wira Lano 

 

Arifin, warga Desa Krueng Lingka pada 23 November 2003, sekitar pukul 12.00 WIB, ditangkap oleh 

anggota Brimob karena dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka. Arifin dibawa ke salah satu ruangan 

di pos PT Wira Lano, Kabupaten Aceh Timur, dalam keadaan dirantai. Sesampai di dalam ruangan 

dipukuli disekujur tubuh, disetrum. Beberapa saat setelah Arifin ditangkap, aparat Brimob juga 

menangkap Razali Abu dengan tuduhan yang sama dan meninggal selang beberapa hari karena 

penyiksaan yang di alami. Arifin tidak pernah sendiri. Saat dalam penahanan, ia juga melihat Idrus 

yang ditahan di lokasi yang sama. Tapi setelah itu, keberadaan Idrus tidak diketahui sampai saat ini. 

Menurut Arifin, pada umumnya, orang yang ditahan di pos tersebut jarang dikembalikan dalam 

keadaan selamat. Hampir semua yang pernah ditahan di pos mengalami penyiksaan berat, ada yang 

dimasukkan kedalam timber (tempat pengawetan kayu), lalu mayatnya dibuang disekitar kompleks 

bekas perusahaan Wira Lanao. Arifin sering mendengar cerita dari sesama tahanan bahwa ada orang 

yang dibakar dalam ban dan baunya sangat menyengat. Arifin sendiri juga pernah diancam akan 

dibakar dan dimasukkan ke dalam timber. 

 

*Arifin adalah salah satu dari 5 korban yang bersaksi dalam investigasi KontraS selama 3 tahun 

terhitung antara tahun 2013-2016 tentang kekerasan dan praktik penyiksaan di Pos Brimob Wira 

Lano dalam rentang waktu berdirinya pos mulai tahun 2000-2005.  
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Keterangan: 

Foto penemuan kerangka 

manusia di dalam karung, 

di temukan di bekas 

bangunan perusahaan PT. 

Wira Lano. Juga 

ditemukan selongsong 

peluru, batu, sisa kayu 

bakar dan paku di dalam 

karung tersebut (dok: 

KontraS).  

 

 

Keterangan : 

Proses pengambilan karung dari 

sungai yang berisi kerangka 

manusia yang di duga kuat korban 

pelanggaran HAM (dok: KontraS).  

 

 

 

Keterangan: 

Selongsong peluru, 

batu, sisa kayu bakar 

dan paku yang 

ditemukan didalam 

karung (dok: KontraS). 
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2. Tragedi Jambo Keupok
67

 

Jambo Keupok adalah sebuah desa di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Pada rentang 

tahun 2001-2002 desa tersebut menjadi salah satu basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Tanggal 17 Mei 2003, tepat 1 hari sebelum Megawati mengesahkan kebijakan Darurat 

Militer di Aceh. Diketahui bahwa tragedi ini merupakan bagian dari operasi TNI untuk 

mencari anggota GAM di wilah Aceh Selatan, utamanya Desa Jambo Keupok. Pada tanggal 

peristiwa warga sipil menjadi korban TNI atas dalih mencari informasi keberadaan anggota 

GAM. Sambil menodongkan senjata, memukul, menendang, dan memaksa penghuni rumah 

baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.  

 

● Khalidi bin Lipah Linggam yang berjalan pulang dari sungai diberhentikan oleh 

TNI. Ia mendapatkan siksaan dengan dipukul hingga dibacok dan TNI mengakhiri 

nyawanya dengan menembak kepala Khalidi.  

● Kasturi, seorang warga lain ditembak di kaki kiri dan kepalanya hingga tewas. TNI 

juga membakar rumahnya dengan sebelumnya mengambil harta benda di 

dalamnya.  

● Budiman, ditelanjangi dan disuruh berjoget hingga pada akhirnya ditembak hingga 

tewas.   

● Pada tanggal peristiwa mereka yang masih berada di luar rumah digiring masuk ke 

rumah seorang warga bernama Daud. Dalam keadaan dikunci dari luar, mereka 

diberondong tembakan lalu dibakar beserta mereka yang masih hidup.  

 

Dok. KontraS 

 

Diketahui bahwa terdapat enam belas korban ditembak dan dibakar hidup-hidup di Kampung 

Jambo Keupok. Warga yang tersisa mengungsi ke Masjid Istiqomah selama 44 hari. Tidak 

ada kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk para korban selama di 

pengungsian. Pencabutan status Darurat Militer Aceh dicabut pada 15 Agustus 2005 tidak 

lantas menyembuhkan luka para korban, para istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, 

dan kondisi ekonomi masyarakat makin porak-poranda. Komnas HAM pada Maret 2016 

telah menyelesaikan berkas kasus penyelidikan pelanggaran HAM yang berat untuk Jambo 

Keupok. Ketua tim adhoc penyelidikan yang dipimpin oleh Otto Nur Abdullah menjelaskan 
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 Ringkasan kasus dan peristiwa bisa dilihat dalam newsletter KontraS. Lihat: KontraS. 2016. Newsletter 

Jambo Keupok: Merawat Ingatan Menuntut Keadilan. Newsletter dapat diakses di: 

http://kontras.org/buletin/indo/20160617_buletin_Tragedi_Jambo_Keupok_57637b259c3dc.pdf.  

http://kontras.org/buletin/indo/20160617_buletin_Tragedi_Jambo_Keupok_57637b259c3dc.pdf
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bahwa kasus Jambo Keupok adalah kasus yang pertama di Provinsi Aceh yang berkasnya 

telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
68

  

 

II.2.9 Peta kejahatan penyiksaan di Indonesia  

Selain pengaduan kasus dan pemantauan lapangan di atas, KontraS juga melakukan 

pemantauan informasi media massa dan catatan publik dari jaringan yang KontraS 

kumpulkan selama 1 tahun (Mei 2015 – Mei 2016). Beberapa data berikut yang disajikan 

akan menunjukkan karakteristik tren kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 

lainnya, termask adalah sebaran wilayah, peristiwa yang kerap muncul, aktor dan korban.  

 

 
Dok. KontraS 

 

                                                 
68

 Menguji praktik penyiksaan yang muncul pada kasus Jambo Keupok juga harus merujuk pada Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 7B (perihal kejahatan terhadap 

kemanusiaan) dan Pasal 9 bagian f yang mengakui penyiksaan sebagai bagian dari kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Lihat: Tempo. 2016. Komnas HAM serahkan berkas Jambo Keupok ke Kejaksaan Agung. Artikel 

bisa dilihat di: https://m.tempo.co/read/news/2016/03/14/063753358/komnas-ham-serahkan-berkas-jambo-

keupok-ke-kejagung. Diakses pada 16 Juni 2016.  

https://m.tempo.co/read/news/2016/03/14/063753358/komnas-ham-serahkan-berkas-jambo-keupok-ke-kejagung
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/14/063753358/komnas-ham-serahkan-berkas-jambo-keupok-ke-kejagung
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Data di atas bisa dibaca secara progresif bahwa hampir disetiap bulan terdapat praktik 

penyiksaan dengan rata-rata 3 hingga 18 peristiwa. Bulan Juni 2015 dan April 2016 memiliki 

rata-rata peristiwa tertinggi. Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dilakukan dalam 

beberapa konteks yakni penyiksaan di dalam sel tahanan, penyiksaan yang berorientasi untuk 

mendapatkan keterangan dari suatu tindak pidana. Tindakan tidak manusiawi juga terjadi 

sebagai bentuk penghukuman yang dilakukan aparat keamanan. Bulan Juni 2015 juga adalah 

bulan di mana praktik cambuk diterapkan secara eksesif di mana dalam 1 hari hukuman 

cambuk dilakukan terhadap 25 orang di muka publik. Pada bulan April 2016, KontraS 

mencatat corak penyiksaan lebih banyak mendominasi di beberapa provinsi di Indonesia, 

mulai dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara.  

Dok. KontraS 

 

Selain itu, KontraS juga membagi wilayah dari praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi lainnya sebagai berikut:  
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Dok. KontraS 

 

Dari grafik di atas, KontraS mencatat antara periode bulan Mei 2015 hingga Mei 2016, 

setidaknya terdapat 134 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. 

Peristiwa-peristiwa ini paling banyak terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara (19 

peristiwa), Jawa Barat (13 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), Sulawesi Selatan dan 

Papua (masing-masing 8 peristiwa). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini 

mengalami peningkatan signifikan. Catatan KontraS menemukan bahwa meningkatnya 

praktik-praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi ini juga amat terkait dengan 

rendahnya respons dan kemauan dari institusi kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus 

kriminalisasi yang sebenarnya amat terkait erat dengan praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi lainnya. Selain itu, angka ini bisa jadi dinamis dan berlipat karena praktik 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga 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.  
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Dok. KontraS 

 

Temuan sebanyak 66% dari praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang masih 

dilakukan aparat kepolisian (baik di kantor-kantor Polsek dan Polres) dan termasuk juga 

rumah tahanan serta lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa watak kekerasan dan 

brutalisme aparat masih tinggi dalam mengelola dinamika penyidikan. Sebagaimana yang 

disebutkan di atas menggunakan arena pemasyarakatan sebagai lokus berkembangnya 

penyiksaan juga amat bertentangan dengan konsep sistem pemasyarakatan sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan.  

 

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, 

yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan 

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab.  
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Dok. KontraS 

 

Aktor penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya masih didominasi oleh aparat 

kepolisian dengan 91 tindakan, diikuti dengan aparat TNI dengan 24 tindakan dan petugas 

lapas dengan 19 tindakan.  
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Dok. KontraS 

Dok. KontraS 

 

Dari dua tabel di atas, KontraS juga mencatat setidaknya dalam 1 tahun pemantauan praktik 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, terdapat tidak kurang dari 260 orang telah 

menjadi korban dari tindakan keji ini. Usia antara15-25 tahun adalah usia terbanyak korban 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Selain itu, setidaknya tercatat 13 orang 

perempuan menjadi korban dari tindakan penyiksaan dan tidak manusiawi lainnya.  
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BAGIAN III – MENGUJI AKUNTABILITAS NEGARA MELALUI ADVOKASI 

HAM 

 

Jika kita melihat elaborasi dan ilustrasi dari jabaran catatan advokasi KontraS di Bagian II 

maka tidak hanya sebaran peta penyiksaan yang bisa kita temukan. Kita bisa menyaksikan 

bagaimana modus kejahatan –yang terdiri dari 9 modus praktik penyiksaan termasuk di 

dalamnya turut terkait praktik pelanggaran HAM seperti pembatasan hak hidup, hak atas 

pencari suaka, hak narapidana dan lain sebagainya, modus dan teknik untuk menyelesaikan 

perkara, para pelaku yang berada pada struktur institusi Polri, TNI hingga lembaga 

pemasyarakatan, sampai bagaimana respons negara yang masih minimalis dalam 

memberikan akses keadilan kepada korban dan keluarga.  

 

Kecenderungan yang muncul dapat ditinjau menjadi beberapa turunan yakni: 

(a) Aparat penegak hukum kerap mengambil jalan pintas –melalui mekanisme berdamai 

dengan korban dan keluarga, memberikan sejumlah „dana bantuan‟ yang entah dari mana 

asalnya diambil untuk menghindari ditempuhnya mekanisme akuntabilitas,
69

  

(b) Jika tidak mengambil jalan pintas, maka aparat penegak hukum juga kerap mengambil 

langkah pengabaian dan pendiaman (silent treatment), ping-pong tanggung jawab dari 

kasus-kasus yang dilakukan personel mereka serta minim tindak lanjut,
70

  

                                                 
69

 Penyelesaian kasus dengan modus pemberian uang duka atau uang kerohiman menjadi sorotan saat keluarga 

korban Alm.Siyono, korban penyiksaan hingga tewas mengungkap bahwa pihak Densus 88 menyerahkan uang 

dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada istri dan kakak Siyono dengan permintaan 

agar pihak keluarga mengikhlaskan kematian Alm. Siyono dan tidak melanjutkannya ke jalur hukum. Uang 

tersebut ditolak oleh keluarga Siyono yang kemudian bersama-sama dengan kuasa hukumnya dari PP 

Muhammadiyah menyerahkan uang dimaksud ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan penyuapan 

juga terjadi pada kasus kematian seorang pelaku curanmor di Polres Luwu, Sulawesi Selatan bernama Alm. 

Juprianto alias Jupri pada 4 April 2016. Pihak yang mengatasnamakan Polres Luwu mendatangi keluarga 

korban dengan memberikan uang sejumlah Rp. 19.800.000,- sebagai uang ganti kerugian. Pemberian uang 

didahului dengan sebelumnya dilakukan pendampingan 2 (dua) orang anggota Provost menuju ruang Propam 

dengan tujuan agar keluarga mencabut laporan yang telah diadukan sehari sebelumnya. Ada pola yang serupa 

dalam penyelesaian kasus penyiksaan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kasus penyiksaan di mana terdapat upaya-

upaya dari aparat negara seperti Polri dan TNI untuk menghentikan pelaporan yang dilakukan pihak korban 

maupun keluarga korban dengan memberikan sejumlah uang, yaitu pada korban Alm Siyono, Alm Juprianto, 

dan Alm. Undang Kosim.  
70

 Polri masih resisten dan cenderung melakukan pencitraan belaka, setiap kali ditanya atau mendapatkan 

informasi terkait dengan kasus praktik-praktik penyiksaan. Seperti Pernyataan yang disampaikan oleh 

Kabareskrim Mabes Polri yang saat itu masih dipimpin oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso diikuti Kadiv 

Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang menghimbau KontraS untuk memberikan kasus-

kasus penyiksaan kepada Polri adalah amat tidak relevan. Mengingat KontraS secara konsisten memberikan 

laporan pengaduan kepada Polri, menyampaikannya dalam siaran pers, menggunakan mekanisme Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) untuk menguji akuntabilitas negara dan surat terbuka kepada Polri dan lembaga 

keamanan negara lainnya untuk menghentikan penyiksaan. Pola lainnya yang digunakan untuk menghalangi 

upaya hukum keluarga korban yaitu pemeriksaan kasus yang dilakukan di institusi tempat peristiwa penyiksaan 

terjadi. Sebagai contoh, terhadap kasus penyiksaan terhadap Abdullah yang tewas setelah sebelumnya ditahan di 

Polretabes Makassar pada 8 November 2015. Sebelumnya pihak keluarga korban secara aktif melaporkan kasus 

ini dan meminta KontraS untuk melakukan pendampingan terhadap rencana advokasi yang akan dilakukan 

namun hal tersebut urung dilakukan setelah keluarga menerima perdamaian yang diajukan anggota Resmob 

Poltabes Makassar. 
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(c) Jika proses akuntabilitas dan penegakan hukum dilakukan maka kualitas dari standar 

akuntabilitas amatlah minim, dipertanyakan dan cenderung tidak memberikan efek non-

repetisi.
71

 

 

Dengan situasi terbatas dan cenderung minim akses tersebut, maka KontraS berupaya untuk 

mendorong suatu tindakan hukum guna mengefektifkan praktik akuntabilitas dan tanggung 

jawab negara dalam menciptakan situasi keadilan bagi para korban dan keluarga yang 

mengalami dan menderita penyiksaan. Langkah litigasi dan uji mekanisme akuntabilitas yang 

tersedia diambil dengan dilatarbelakangi minimnya kasus-kasus penyiksaan yang dibawa 

hingga ke proses penghukuman secara pidana, dan hanya berakhir di penghukuman secara 

kode etik saja. Upaya ini juga ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban, akuntabilitas 

dan pembenahan aparat penegak hukum atas praktik-praktik penyiksaan yang masih terjadi 

hingga saat ini.  

 

Beberapa contoh litigasi KontraS telah disampaikan di Bagian II, utamanya dalam 

membuktikan bahwa masih ada mekanisme yang bisa diujicoba, pada derajat tertentu juga 

bisa dievaluasi guna memperbaiki kinerja institusi penegakan hukum di Indonesia. Untuk 

menambahkan ilustrasi dalam menguji akuntabilitas, beberapa contoh kasus bisa ditekankan 

kembali di sini.  

 

Pertama, dalam kasus penyiksaan Ramadhan Suhuddin, saat KontraS melakukan investigasi 

lebih jauh terhadap praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Opsonal Jatanras Polres 

Samarinda, diketahui bahwa Ramadhan masih berusia di bawah umur dan diduga salah 

tangkap mengingat penangkapan sebenarnya diarahkan ke kawan Ramadhan. Dari 9 

(sembilan) orang anggota Polres Samarinda yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap 

korban namun hanya satu orang anggota Polres Samarinda, yaitu M. Anwar yang dikenakan 

hukuman pidana yakni selama 7,5 tahun sementara pelaku lainnya hanya diproses secara 

etik.
72

 

 

Dengan bukti putusan pengadilan atas terdakwa Syaiful Anwar tersebut, Ayah korban dari 

Suhuddin kemudian mengajukan gugatan perdata. Gugatan itu dimaksudkan untuk menuntut 

pertanggungjawaban Polri sebagai institusi terhadap perbuatan penyiksaan yang dilakukan 

anggota Polri. Diharapkan hasil gugatan ini nantinya dapat menjadi preseden bagi institusi 

Polri untuk mencegah penyiksaan dan membuat korban-korban penyiksaan dapat mencari 

                                                 
71

 Minimnya penerapan pasal terhadap para pelaku penyiksaan khususnya jika pelakunya berasal dari Polri dan 

TNI. Khusus untuk TNI, selama tidak ada revisi komprehensif atas UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer 

maka pelaku dari lingkungan TNI tetap akan bisa menikmati impunitas dari praktik penyiksaan, meskipun 

Panglima TNI ditahun 2010 sudah mengeluarkan Peraturan Panglima No. 73/IX/2010 tentang Penentangan 

Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara 

Nasional Indonesia. Sebuah peraturan yang kuat namun tidak dapat digunakan.  
72

 Catatan Advokasi KontraS, 2015.  
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keadilan dengan memanfaatkan mekanisme pengadilan perdata. Saat ini proses gugatannya 

masih dalam tahap pemanggilan para tergugat. 

 

Kedua, KontraS juga menemukan ketidakseriusan Polri dalam proses penyidikan untuk 

kematian korban penyiksaan sebagaimana yang terjadi pada alm. Suharli oleh anggota 

Satnarkoba Polres Sungailiat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.
73

 Proses penyidikan 

memang berlangsung cepat, namun di balik cepatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh 

anggota penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung, kami menilai ada ketidaktelitian dan 

ketidakprofesionalan termasuk juga ketidakprofesionalan Jaksa Peneliti dalam menerima 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tidak secara maksimal melakukan 

proses pemantauan, koordinasi dan konsultasi kepada penyidik dalam mengungkap secara 

pasti kematian Alm. Suharli. Hal ini mengingat tidak adanya teguran dari pihak Kejaksaan 

terhadap penyidik yang tidak melakukan otopsi atas kematian Alm. Suharli guna memastikan 

penyebab kematian korban, padahal otopsi sangat penting sebagai sebuah alat bukti utama. 

Akibatnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat minim, ditambah adanya keraguan 

atas penyebab kematian Alm. Suharli yang kemudian mengakibatkan JPU hanya menuntut 

keempat terdakwa dengan tuntutan selama 3 (tiga) tahun penjara. 

 

Selain itu ketidaktelitian penyidik, Jaksa Peneliti maupun JPU juga terlihat dengan tidak 

dimasukannya Pasal 422 KUHP dalam dakwaan yang menyatakan “Seorang pejabat yang 

dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, 

maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”. Hal mana mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 

setidaknya telah memenuhi unsur adanya bentuk pelanggaran pidana terhadap pasal 422 

KUHP ketika ke-4 terdakwa tersebut melakukan interogasi dengan memaksa Alm. Suharli 

untuk mengakui tindak pidana yang disangkakan. 

 

Ketiga, KontraS juga menguji alat ukur akuntabilitas negara dengan menggunakan 

mekanisme Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Adapun hasil jawaban dari kepolisian 

untuk untuk 7 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya adalah sebagai 

berikut: 

 

KIP dan Posisi Kasus Penyiksaan 2015-2016 

No Nama Korban Lokasi dan 

TKP  

Nama Pelaku  Keterangan   

                                                 
73

 Lihat: KontraS. 2016. Vonis rendah bagi para pelaku penyiksaan. Siaran pers dapat diakses di: 

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2233. Diakses pada 18 Juni 2016.  

http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2233
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1.  Suhaili Penyiksaan di Sel 

Tahanan Kapolres 

Bangka 

Brigadir M Juhdi, Brigadir 

Burhan prasetyo, Briptu 

Fatuh Aprian, Bripda Istari 

Shola. Melanggar pasal 

351 ayat 3 junto pasal 55 

ayat 1. KUHPidana. 

4 Anggota Satnarkoba 

Polres Bangka divonis 

hukuman 1,6 Tahun 

Penjara 

 

 

2.  Aslin Zalin Penganiayaan di 

Kapolres Bau-

Bau, Sulawesi 

Tenggara 

AKBP. Pol Joko 

Krisdiyanto, Mantan 

Kapolres Bau Bau. 

Melanggar pasal 359 

KUHPidana.  

Divonis hukuman 6 bulan 

penjara dan masa 

percobaan 1 (satu) tahun 

3.  Abdullah Sel Tahanan 

Polsek Tamalate, 

Sulawesi Selatan 

Anggota Reskrim Polsek 

Tamalate, Kota Besar 

Makasar, Sulawesi Selatan 

Belum ada Proses Hukum 

Terhadap pelaku 

4.  FA (13)  Kapolsek Widang  

Tuban Jawa timur 

IPDA Nurhadi Kanit 

Reskrim Polsek Widang, 

Tuban Jawa Timur.  

Dalam Proses penyidikan 

Siepropam Polres Tuban 

5.  Boy Ronal 

Sinaga (22), 

Almuhajirin 

(21) 

Mako Ditsabhara 

Polda Sumatera 

Utara. 

Anggota Personil 

Ditsabhara Polda Sumut 

terbukti melakukan 

pelanggaran disiplin. 

Dihukuman teguran 

tertulis, penundaan 

pendidikan selama 1 th, 

Penundaan kenaikan 

pangkat 1 th, Penempatan 

tempat khusus selama 21 

hari 

6.  Caesar Alif 

Arya Pradana 

(15). Kelvin 

Dwiantoro. 

(14) 

Kapolsek Tingkir, 

Salahtiga. Jawa 

Tengah 

IPDA Aris Munadi,  

AIPTU. Muntaha, 

BRIPKA, Eddie 

Herwanto. Anggota Polsek 

Tingkir, Polres Salahtiga. 

3 orang Anggota Polsek 

Tingkir, Salahtiga. 

Dihukum disiplin  dan 

penundaan pendidikan, 

mutasi serta penempatan 

tempat khusus selama 14 

hari 

Dok. KontraS 

 

Untuk kasus Salim Kancil, dari 10 berkas laporan polisi yang ditindaklanjuti ke proses jaksa 

penuntut umum (JPU), kami tidak menemukan berkas Perkara Anggota Polisi yang 

dilimpahkan Kejaksaan Subaya tekait kasus pembunuhan Salim kancil dan penganiyaan 

Tosan. Pembunuhan Salim Kancil dan Tosan akibat kelalaian Anggota kepolisian Lumajang, 

Jawa Timur.
74

 Melalui mekanisme KIP kami mengetahui Majelis sidang Kode Etik Polda 

                                                 
74

 Meskipun kita mengetahui bahwa ada 15 berkas terdiri atas kasus penambangan illegal, pembunuhan Salim 

Kancil, penganiayaan Tosa dengan jumlah terdakawa sebanyak 37 orang. Satu berkas pembunuhan Salim 

Kancil melibatkan terdakwa anak di bawah umur sudah divonis 3,5 tahun kurungan penjara. Namun pekan lalu 
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Jawa Timur memberikan vonis bersalah kepada tiga perwira polisi yang terlibat dalam 

penambangan ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Ketiga perwira 

tersebut yakni Kapolsek Pasirian AKP Sudarminto, Kanit reskrim Ipda Samsul Hadi, dan 

Anggota babinkamtibmas Aipda Sigit Purnomo. Ketiga perwira cukup bukti melakukan 

pelanggaran disiplin dan melakukan pungutan tidak sah. 

 

Keempat, sebagaimana yang dilihat dalam uraian di Bagian II dari catatan ini, KontraS juga 

telah melakukan pelaporan ke beberapa lembaga-lembaga negara (Kompolnas, Ombudsman, 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perlindungan Anak, Dewan Perwakilan 

Rakyat) baik itu pelaporan secara langsung dengan mendatangi lembaga-lembaga negara, 

maupun melalui surat guna mendapatkan kejelasan dan peta akuntabilitas dari setiap kasus 

pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi. Namun pelaporan-pelaporan tersebut cenderung 

tidak mendapatkan respons yang positif, lembaga-lembaga negara terkadang hanya 

merespons secara administratif melalui surat baik itu untuk mengklarifikasi hasil pengaduan 

dari KontraS maupun desakan untuk proses penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan. 

 

Khusus kepada Komnas HAM, korespondensi KontraS menggunakan mekanisme KIP terkait 

penyiksaan tidak pernah mendapatkan respons.
75

 Secara detail, informasi tersebut adalah 

permintaan informasi mengenai jumlah pengaduan dan kasus penyiksaan dan tindakan kejam 

lainnya yang diterima oleh Komnas HAM dari pengaduan masyarakat. Hal serupa juga 

terjadi pada laporan sebelumnya di mana Komnas HAM tidak merespon korespondensi 

KontraS.  

 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meskipun memberikan dukungan pada kasus 

penyiksaan Suhudin yang dilakukan Polres Samarinda, namun secera general hanya ada 2 

kasus yang memang direspons sesuai dengan kewenangan yang diminta yakni kasus 

penyiksaan di Baubau dan rekomendasi proses penyidikan polisi, khususnya terkait kasus di 

Sumatera Barat. Dua respons Ombudsman tersebut juga lebih ditujukan kepada Pelapor 

untuk lebih mendalami fakta yang disampaikan dalam laporan. Namun meski Pelapor sudah 

                                                                                                                                                        
vonis hukuman untuk Kepala Desa Selok Awar-Awar ditunda dengan alasan terdakwa sakit. Lihat: Tempo. 

2016. Lagi siding vonis kasus Salim Kancil ditunda. Artikel dapat diakses di: 

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/16/058780471/lagi-sidang-vonis-kasus-salim-kancil-ditunda. Diakses 

pada 18 Juni 2016 
75

 Untuk mengujinya, maka KontraS dalam mempersiapkan laporan tahunan Hari Anti Penyiksaan Sedunia ini 

juga mengirimkan surat permohonan informasi dan dokumentasi kepada Komnas HAM guna mengukur tingkat 

kepuasan publik untuk memberikan pengaduan kasus, respons dari lembaga negara dan sejauh mana hasil 

advokasi yang dilakukan Komnas HAM memberikan implikasi pada kepuasan dan akses keadilan di Indonesia. 

Namun saying sekali, Komnas HAM tidak menjawab baik surat KIP dan surat keberatan (setelah melewati batas 

14 hari kerja untuk menjawab). Ada baiknya Komnas HAM bekerja sama dalam memberikan informasi dan 

mengukur kerja kolektif advokasi dalam isu menentang penyiksaan bersama dengan organisasi HAM seperti 

KontraS salah satunya.  

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/16/058780471/lagi-sidang-vonis-kasus-salim-kancil-ditunda
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memberikan penjelasan yang diminta Ombudsman, tidak ada respons tindak lanjut dari 

Ombudsman.
76

 

 

Adalah penting juga untuk menguji poin-poin universal yang telah disampaikan di dalam 

instrumen-instrumen HAM internasional, catatan pelapor khusus PBB dan temuan-temuan 

KontraS di atas melalui ruang uji akuntabilitas negara. Sejak era Reformasi 1998, komitmen 

HAM yang tercatat dalam ruang kebijakan nasional amatlah progresif. Pemerintah telah 

meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional yang amat terkait dengan perlindungan 

setiap individu di bawah yurisdiksi Indonesia untuk dihormati hak-hak fundamentalnya untuk 

tidak disiksa dan tetap dilindungi hak hidupnya, sebagaimana yang tercantum di dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 

dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).  

 

Namun demikian sejumlah masalah menghadang manakala pemerintah tidak secara 

komprehensif menjalankan komitmennya untuk menyediakan ruang jaminan perlindungan 

hak asasi dari praktik penyiksaan dan fungsi koreksi dari institusi keamanan yang masih 

gemar untuk menggunakan jalan pintas, menggunakan penyiksaan, dalam mendapatkan 

pembuktian keterangan instan. Maraton pembahasan amandemen dan revisi sejumlah 

peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan watak dan 

karakter kebijakan yang menjauhi praktik penyiksaan. Setidaknya KUHP, KUHAP dan UU 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mencerminkan semangat akuntabilitas dan 

perlindungan korban.  

 

Sepanjang Pemerintah Indonesia belum memberikan persetujuan dan pengesahan melalui 

lembaga perwakilan rakyat DPR RI dalam memasukkan tata kelola akuntabilitas tindak 

penyiksaan di rancangan KUHP dan KUHAP, upaya untuk selaras dengan CAT memiliki 

hambatan yang konsisten. Alat uji ini bisa terlihat ketika vonis rendah atau sampai derajat 

ekstrem ketiadaan vonis kepada para pelaku penyiksaan ketika pemerintah masih 

menggunakan ketentuan-ketentuan perihal penganiayaan untuk menjerat para pelaku 

penyiksaan membuat keberpihakan negara kepada isu penyiksaan dan kualitasnya menjadi 

„menurun‟; vonis hukuman kepada para pelaku menjadi ringan, menyebabkan akuntabilitas 

tindakan penyiksaan tidak memiliki makna kuat dan cenderung mampu direpetisi oleh para 

pelaku yang seakan memiliki kekebalan hukum. 

 

Produk legislasi yang ada saat ini tidak mampu menghentikan penyiksaan. Ditambah dengan 

problem klasik masih minimnya pemahaman aparat kepolisian, hakim dan jaksa penuntut 

tentang apa itu penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya membuat proses uji 
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 Lihat catatan evaluasi KontraS atas kinerja Ombudsman Republik Indonesia. KontraS. 2016. Catatan 

pendokumentasian KontraS terkait dengan upaya mengakses kewenangan Ombdusman Republik Indonesia 

sepanjang 2014-2015. Dokumen dapat diakses di: 

http://kontras.org/data/Catatan_Pendokumentasian_Kontras_Terkait_Dengan_Upaya_Mengakses_Kewenangan

_Ombudsman_Republik_Indonesia_Sepanjang_2014-2015.pdf. Diakses pada 18 Juni 2016.  

http://kontras.org/data/Catatan_Pendokumentasian_Kontras_Terkait_Dengan_Upaya_Mengakses_Kewenangan_Ombudsman_Republik_Indonesia_Sepanjang_2014-2015.pdf
http://kontras.org/data/Catatan_Pendokumentasian_Kontras_Terkait_Dengan_Upaya_Mengakses_Kewenangan_Ombudsman_Republik_Indonesia_Sepanjang_2014-2015.pdf
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akuntabilitas negara menjadi tidak sepadan dengan komitmen global untuk memerangi 

penyiksaan. Meski pemerintah mengambil langkah taktis dengan mendorong nota 

kesepahaman 5 lembaga negara di antaranya Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban, Ombudsman Republik Indonesia, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia yang dijembatani oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Delegasi Uni 

Eropa untuk Indonesia pada bulan Februari 2016 silam,
77

 namun belum ada langkah strategis, 

efektif dan responsif dalam meredam praktik penyiksaan dan evaluasi koreksi atas praktik 

yang masih berlanjut dilakukan oleh aktor-aktor keamanan. Kondisi ini ditambah dengan 

inkonsistensi sejumlah lembaga negara dengan mendorong kebijakan anti HAM kepada 

publik, sebagaimana langkah KPAI mendukung Perppu Kebiri.
78

 

 

Efek jera yang saat ini ingin dimunculkan oleh negara melalui kebijakan salah satunya adalah 

dengan melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Anak yang mempromosikan hukuman kebiri dan hukuman mati justru 

tidak mencerminkan ruang akuntabilitas negara dan condong mempromosikan penyiksaan 

yang seakan-akan berpihak kepada korban.
79

 Kebijakan inipun mencederai himbauan yang 

didorong oleh PBB melalui pelapor khususnya yang melarang praktik kebiri sebagai bagian 

dari modalitas akuntabilitas sebuah negara.
80

 

 

Keengganan pemerintah untuk berada pada jalur uji konsistensi komitmen melawan 

penyiksaan juga terlihat pada rendahnya kemauan untuk segera meratifikasi Protokol 

Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang 
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 Lihat: Komnas HAM. 2016. Nota kesepahaman bersama lima Negara. Artikel dapat diakses di:  

http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/nota-kesepahaman-bersama-lima-lembaga-negara. Diakses 

pada 17 Juni 2016.  
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 Nota Kesepahaman tersebut pada awalnya diinisiasi oleh KontraS pasca agenda peringatan hari anti 

penyiksaan tahun 2015. Namun, KontraS tidak mengetahui secara detail mengapa kemudian inisiasi tersebut 

diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian hanya melihatkan lembaga negara saja tanpa 

keterlibatan organisasi masyarakat sipil sehingga hasilnya tidak dapat terukur dan diawasi oleh publik.  
79

 Lihat: Tempo. 2016. Presiden Jokowi teken Perppu Kebiri. Artikel dapat diakses di:  

https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri. Diakses pada 17 Juni 

2016.  
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 Lihat: UNGA. 2010. Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering 

terrorism of the special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms 

while countering terrorism, Martin Scheinen; the special rapporteur on torture and other cruel inhuman or 

degrading treatment or punishment, Manfred Nowak; the working group on arbitrary detention represented by 

its vice chair, Shaheen Sardar Ali; and the working group on enforced or involuntary disappearances represented 

by its chair, Jeremy Sarkin. Dokumen dapat diakses di:  
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content/uploads/2014/03/PDF_Torture_in_Healthcare_Publication.pdf. Diakses pada 17 Juni 2016. Dukungan 
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Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (OPCAT).
81

 Protokol yang 

memperkaya isi CAT ini sebenarnya amat berguna untuk mendorong pemerintah memiliki 

mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan yang terintegrasi edngan berbagai 

lembaga pengawasan dan perlindungan HAM. Sehingga tempat-tempat seperti pusat 

penahanan tidak lagi menjadi arena kebal hukum yang bisa sewenang-wenang dilakukan oleh 

pelaku.  

 

Dalam konteks ini, UU yang tersedia salah satunya UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas 

UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan kewenangan 

kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan layanan medis, 

psikologis, psikososial kepada para korban penyiksaan. Namun sepanjang pengamatan 

KontraS, mandat dari lembaga ini belum secara luas bisa terakses oleh para pencari keadilan, 

yakni korban dan keluarga. KontraS yang mendampingi kasus Kuswanto memang telah 

berhasil untuk mendorong LPSK memberikan layanannya ditahun 2014. Namun pelayanan 

ini masih belum konsisten diberikan kepada seluruh korban penyiksaan ditahun-tahun 

selanjutnya.
82

  

 

BAGIAN IV – REKOMENDASI  

 

Berdasarkan temuan fakta peristiwa di Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga tengah 

semester pertama 2016 maka KontraS ingin memberikan rekomendasi konstruktif kepada 

pemerintah dan pengambil kebijakan yakni:  

 

(1) Negara dan aparatusnya harus segera menghentikan segala bentuk dan praktik 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi di Indonesia, termasuk di dalamnya di 

wilayah-wilayah yang memiliki sumbu ketegangan konflik seperti di papua, Poso dan 

Maluku –dan wilayah-wilayah lainnya yang kerap digelar operasi militer terselubung 

dengan dalih memerangi terorisme. Selain itu, negara harus menyediakan, 

memastikan dan menghadirkan ruang evaluasi atas kapasitas pemahaman para aparat 

                                                 
81

 Lihat: Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang 
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http://www.apt.ch/opcat10/. Laporan tentang kinerja legislasi Indonesia: 

http://www.apt.ch/en/opcat_pages/opcat-situation-30/?pdf=info_country. Diakses pada tanggal 17 Juni 2016.  
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penegak hukum dan keamanan –Polri, TNI dan lembaga pemasyarakatan dalam 

menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan tidak menggunakan jalur pintas 

melalui langkah-langkah penyiksaan yang dilarang secara praktik di Indonesia 

(2) DPR RI dan eksekutif –dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan KUHP dan 

KUHAP, termasuk membuka ruang kemajuan pembahasan dari RUU Tindak Pidana 

Penyiksaan dan membawa kembali diskursus amandemen Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai wacana kolektif publik. Langkah 

legislatif ini merupakan langkah keharusan yang wajib ditempuh oleh para 

penyelenggara negara guna mengisi kekosongan hukum.  

(3) Negara harus segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, 

Konvensi Anti Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa serta Statuta 

Roma Mahkamah Pidana Internasional yang bisa dijadikan rujukan pidana dalam 

melihat ruang akuntabilitas untuk kejahatan penyiksaan yang masuk dalam kategori 

kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain ini, pemerintah harus menjunjung tinggi 

prinsip non-refoulement (pelarangan pemulangan) para pencari suaka. Prinsip ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hukum Kebiasaan Internasional 

(international customary law) di mana seluruh negara di dunia terikat dengan prinsip 

ini –meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan 

Pencari Suaka.  

(4) Institusi-institusi negara independen yang memiliki mandat untuk melakukan fungsi 

pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan harus secara ketat, proaktif 

dan solutif untuk memberikan rekomendasi yang bisa digunakan dalam 

mempersempit ruang gerak –melalui karier promosi, kenaikan jabatan dan tunjangan 

para pelaku kejahatan penyiksaan. Institusi-institusi pengawas eksternal ini juga harus 

bisa bekerja sama dengan institusi-institusi pengawas internal guna memastikan setiap 

langkah rekomendasi mereka bisa berjalan efektif dan utamanya memberikan jaminan 

kepastian keadilan kepada para korban dan keluarga –melalui ruang pemulihan dan 

jaminan ketidakberulangan di masa depan sebagaimana yang didukung oleh 

instrumen-instrumen hukum internasional.  

(5) Negara telah menyediakan jaminan keterbukaan akses atas informasi dan akses atas 

keadilan melalui UU No. 14/2008 (informasi) dan UU No. 16/2011 tentang (bantuan 

hkum). Jangan jadikan mekanisme ini aksesoris untuk memperkaya deretan 

perundang-undangan di Indonesia. Efektifkan mekanisme-mekanisme tersebut dengan 

mengevaluasi mana institusi negara yang proaktif mampu menyediakan akses 

informasi dan akses keadilan yang layak untuk mendapatkan apresiasi publik dan 

mana institusi negara yang harus mendapatkan evaluasi secara serius dan konsisten 

dengan tindak lanjut evaluasinya.  

(6) Institusi-institusi negara independen juga harus berani menindak praktik suap, jalan 

pintas melalui ruang „perdamaian‟ antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan 

kasus-kasus penyiksaan. Tindakan tidak terpuji ini tidak hanya telah merusak hukum, 
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juga memperpanjang rantai korupsi –mengingat kita tidak pernah mengetahui dari 

mana asal „dana bantuan‟ tersebut diambil oleh para pelaku dan institusi.  

(7) Badan-badan pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan badan-badan peradilan 

harus bisa menyediakan dan mengefektifkan akses keadilan dan layanan perlindungan 

serta pemulihan secara efektif dan objektif kepada korban. Hal ini penting dipastikan 

guna menjamin hak-hak korban dan saksi dalam melakukan pelaporan, mendapatkan 

bukti-bukti, mendapatkan perlindungan, layanan medis, psikisosial, restitusi dan hak-

hak korban relevan lainnya. Jangan jadikan para korban sebagai subyek eksploitasi 

kebijakan-kebijakan insidentil dan peringatan-peringatan seperti Hari Bhayangkara, 

Hari TNI, pergantian Kapolri, Pemilu dan lain sebagainya. Perlakukan para korban 

dan keluarga sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang juga memiliki akses, 

hak dan kesempatan yang setara seperti warga negara Indonesia pada umumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


