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I. PENDAHULUAN  

 

Menginjak tahun ke-30 gerakan perlawanan praktik penyiksaan sedunia yang selalu 

dirayakan sejak tanggal 26 Juni 1987, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan publik untuk turut 

mengkampanyekan temuan-temuan advokasi dan catatan riset dari hasil pemantauan 

praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang masih terjadi di dalam 

skenario penegakan hukum di Indonesia. Catatan ini menjadi penting untuk dihadirkan, 

mengingat Pemerintah Indonesia baru saja menyelesaikan putaran ketiga evaluasi dari 

praktik penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (3rd cycle Universal Periodic 

Review) yang berlangsung pada awal bulan Mei 2017, dan setidaknya Pemerintah 

Indonesia juga akan dievaluasi pada kinerja perlindungan hak-hak asasi manusia untuk 

instrumen Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 2018. Di mana baik dalam 

3rd Cycle UPR dan evaluasi ICCPR, isu penyiksaan dan tindakan keji maupun tidak 

manusiawi lainnya telah mendapatkan sorotan serius dari komunitas internasional.  

 

Pada peringatan tahun ini, dan sekaligus perayaan 30 tahun perlawanan atas praktik 

penyiksaan global, beberapa lembaga hak asasi manusia internasional bahkan telah 

mengeluarkan laporan-laporan global guna mendudukkan posisi yang kuat atas tindakan 

mencegah penyiksaan, ataupun menunjukkan bahwa langkah yang telah digunakan untuk 

membenarkan praktik keji dan tidak manusiawi ini harus ditentang.  

 

Pada laporan yang dikeluarkan Association for the Prevention of Torture (APT) berjudul 

Yes, Torture Preventions Works telah menyampaikan temuannya pada sejumlah hal, 

seperti: (1) mencegah praktik penyiksaan amat dibutuhkan pada situasi apapun dan tidak 

terbatas ruang dan waktu, (2) memiliki perangkat kebijakan hukum dan undang-undang 

amat penting tapi kerapnya operasionalisasi tidak berjalan efektif dan transparan, (3) 

pentingnya menghadirkan suatu panduan efektif untuk menjamin pembatasan hak-hak 

asasi manusia yang berlebihan amatlah penting, (4) segala bentuk dari praktik penahanan 

yang sewenang-wenang harus dihentikan, (5) menjauhi praktik pemaksaan pengakuan 

akan mengurangi risiko penyiksaan, (6) tersedianya evaluasi komprehensif atas kultur dan 

praktik penegakan hukum secara reguler, (7) kultur impunitas akan mempertahankan 

praktik penyiksaan, (8) melakukan pengawasan berkala atas instrumen-instrumen yang 

digunakan di pusat-pusat penahanan dapat mencegah penyiksaan.
1
  

 

Indonesia pada laporan APT di atas merupakan satu dari 14 negara yang dijadikan fokus 

penelitian global. Lebih lanjut, pada laporan ini disebutkan bahwa menyediakan sarana 

dan prasarana seperti teknologi digital kepada aktor penegakan hukum seperti polisi 

untuk memantau proses interogasi merupakan teknik pencegahan dari praktik penyiksaan 

yang baik dan dapat mengontrol tindakan brutalisme.
2
 

 

Pada laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Omega berjudul Briefing Paper: Use of Tools 

of Torture in OSCE Participating States telah menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang 

kuat atas digunakannya kekuatan senjata api secara sewenang-wenang dan berlebihan 

dengan meningkatnya praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya.
3
 Beberapa negara di 

                                                 
1 http://www.apt.ch/content/files_res/apt-briefing-paper_yes-torture-prevention-works.pdf  
2 Ibid.  
3 
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/Omega%20Research%2
0Foundation_OSCE%20Briefing_June%202017.pdf.  

http://www.apt.ch/content/files_res/apt-briefing-paper_yes-torture-prevention-works.pdf
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/Omega%20Research%20Foundation_OSCE%20Briefing_June%202017.pdf
https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/files/uploads/Publications/Omega%20Research%20Foundation_OSCE%20Briefing_June%202017.pdf
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kawasan utara dan selatan menjadi contoh kasus dari laporan ini untuk situasi-situasi 

penyiksaan yang menggunakan teknik: (1) setrum, (2) tongkat kejut listrik, dan (3) cairan 

kimia adalah instrumen-instrumen yang dimunculkan di sini. Meski Indonesia tidak 

masuk dalam isi laporan ini, namun beberapa catatan penting khususnya yang terkait 

dengan penggunaan instrumen senjata api harus mendapatkan perhatian tinggi dari 

pemerintah.  

 

Secara prinsipil, Pemerintah Indonesia memang telah menggunakan instrumen hukum 

internasional dan melangsungkan operasionalisasinya melalui praktik instrumen regulasi 

hukum dan undang-undang. Baik ICCPR maupun Konvensi Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan 

Martabat Manusia (CAT) telah diratifikasi dan menjadi instrumen pokok. Namun 

demikian, efektivitas akuntabilitas dari kejahatan yang merusak tatanan prinsip jus cogens 

ini tidak pernah berlangsung secara transparan.
4
 Setidaknya dari pemantauan yang 

KontraS lakukan sejak tahun 2010, angka kejahatan penyiksaan dan tindakan keji 

maupun tidak manusiawi lainnya meningkat secara konsisten, diikuti dengan proliferasi 

pendekatan penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang secara dominan dilakukan oleh 

aktor-aktor negara pemegang kewenangan penegakan hukum dan instrumen kekerasan 

secara absah. Namun juga ada pergeseran aktor, ketika dalam beberapa kasus praktik keji 

ini turut dilakukan oleh aktor-aktor non negara, khususnya jika terjadi gesekan isu sosial 

dan hukum yang melibatkan kelompok korporasi.  

 

Berangkat dari situasi penegakan hukum yang lemah, termasuk juga keterbatasan unsur 

alat uji akuntabilitas yang bisa digunakan di Indonesia, maka laporan ini kembali akan 

memeriksa setidaknya 3 unsur penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, yakni:
5
 

(1) sifat dari tindakan penyiksaan yang terjadi, (2) motif dan tujuan dari tindakan pelaku 

penyiksaan, (3) keterlibatan unsur aktor negara, dan potensi terlibatnya aktor non negara 

pada dimensi penyiksaan. Ketiga unsur ini merupakan penjabaran dari Pasal 1 CAT yang 

KontraS gunakan untuk membantu pembaca laporan ini dalam memahami iklim 

penyiksaan di Indonesia. Selain itu, penting juga untuk mengukur respons negara dalam 

beberapa hal berikut ini: (1) ketersediaan mekanisme akuntabilitas yang efektif dan 

dititikberatkan untuk memulihkan rasa keadilan korban, (2) pemahaman aparatus negara 

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

setiap sistem pemidanaan nasional, (3) ketersediaan sistem evaluasi pada regulasi hukum 

nasional dan lokal yang bergerak menjauhi praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya. 

Poin nomor 3 juga harus diuji dengan sumber akuntabilitas negara lainnya yang tersedia 

dan kerap digunakan oleh KontraS, yakni antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum.  

 

Penulisan laporan publik ini memiliki tujuan utama yakni:  

 

(1) Sebagai bahan analisis organisasional KontraS dengan menggunakan perspektif hak 

asasi manusia untuk melihat kecenderungan, pola, pertanggungjawaban negara atas 

                                                 
4 Yang dimaksud dengan prinsip Jus Cogens adalah suatu prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum 
internasional, secara hierarki berada di posisi teratas dan superior. Konsep ini memberikan perlindungan 
dan sekaligus larangan absolut untuk menggunakan cara-cara yang bisa mengurangi ataupun 
menghambat pemenuhan dari prinsip-prinsip jus cogens. Lebih lanjut dapat disimak pada tautan berikut 
ini: http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=scujil.  
5 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf.  

http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=scujil
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
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praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang masih terjadi di 

Indonesia secara berkala 

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

menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. 

Advokasi ini kelak diharapkan dapat mendorong perbaikan kulitas penegakan hukum 

yang jauh lebih transparan, pertanggungjawaban negara untuk meghadirkan ruang 

pemulihan dan hak-hak lainnya kepada para korban, menyinergikan regulasi dan 

realisasi komitmen-komitmen lembaga-lembaga negara untuk memutus mata rantai 

penyiksaan dan tindakan keji lainnya.  

 

Dalam metode pengumpulan dan pengolahan sumber informasi dan data lainnya, KontraS 

selama 7 tahun terakhir masih menggunakan alat uji verifikasi sebagai berikut:  

 

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

secara rutin melakukan pemantauan dan berkomunikasi dengan organisasi-organisasi 

hukum dan HAM di tingkat lokal untuk memantau sejumlah kasus dan peristiwa 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Laporan pemantauan ini juga akan 

memunculkan situasi-situasi di wilayah rawan konflik, seperti di Aceh, Poso, Maluku 

dan Papua.  

 

(2) Catatan kasus pendampingan hukum terhadap para korban dan keluarga korban. 

KontraS telah melakukan sejumlah pendampingan hukum dengan standar organisasi 

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

surat korespondensi kepada organisasi KontraS, (b) Para proses pendampingan 

hukum KontraS juga melakukan pendalaman kasus melalui penggalian informasi 

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

mekanisme hukum dan akuntabilitas yang tersedia di Indonesia.  

 

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

massa untuk mengikuti perkembangan informasi seputar kasus-kasus penyiksaan dan 

tindakan tidak manusiawi lainnya. Laporan ini juga akan menggunakan beberapa 

parameter instrumen hukum internasional, termasuk di dalamnya hukum HAM dan 

pidana internasional yang secara progresif dikembangkan di bawah Komite Anti 

Penyiksaan dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Badan Perserikatan Bangsa-

Bangsa, termasuk juga catatan-catatan yang dikembangkan pada Komentar Umum 

(General Comments) dari setiap pasal di bawah ICCPR, CAT dan instrumen-

instrumen hukum HAM inernasional lainnya. Tidak ketinggalan, KontraS juga akan 

memasukkan analisis organisasi atas pelaksanaan the 3rd Cycle UPR sebagaimana 

yang telah disinggung di pendahuluan laporan ini.  

 

 

II. TREN PENYIKSAAN DI INDONESIA: KEJAHATAN YANG DIKECAM 

SECARA GLOBAL, NAMUN DITOLERIR NEGARA  

 

Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi adalah praktik barbar yang hingga kini sayangnya 

masih banyak dipraktikkan oleh negara dalam kapasitasnya untuk memonopoli kekuasaan, 

kewenangan, hingga membenarkan pendekatan hukum yang salah untuk menundukkan lawan 

politik. Pelapor Khusus PBB untuk Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 

Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia di bulan Februari 

2017 bahkan telah mengeluarkan laporan khusus terkait dengan situasi praktik penyiksaan 
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yang masih berlangsung secara global. Pada laporannya, dijelaskan bahwa penting untuk 

memperkuat beberapa instrumen pokok anti penyiksaan dan termasuk beberapa dokumen 

pelengkap yang meskipun sifatnya adalah protokol dan tidak mengikat secara absolut, namun 

akan memberikan makna penting atas kemajuan upaya perlindungan atas praktik penyiksaan 

dan tindakan tidak manusiawi lainnya.  

 

Pelapor Khusus PBB lebih lanjut mengakui bahwa selain definisi penyiksaan, tindakan tidak 

manusiawi dan keji lainnya tidak memiliki platform definitif yang dapat dijadikan rujukan 

kolektif untuk bisa mensejajarkan tindakan ini setara dengan Pasal 1 CAT. Tindakan tidak 

manusiawi dan penghukuman keji lainnya nampak memiliki elemen yang terpisah. Meski 

demikian, Pelapor Khusus PBB sebelumnya (Juan Mendez) telah memberikan suatu panduan 

yang dapat mengukur apa yang dimaksud dengan tindakan tidak manusiawi dan 

penghukuman keji lainnya sebagai faktor-faktor pembeda tidak terletak pada intesitas dari 

penderitaan yang muncul dan dialami, namun lebih terletak pada tujuan dari tindakan, 

intensitas tindakan pelaku dan ketidakberdayaan korban untuk melawan (relasi antara pelaku 

dan korban yang tidak seimbang).
6
  

 

Pelapor Khusus PBB kemudian ingin memastikan bahwa terdapat suatu parameter yang dapat 

mengukur kewajiban negara untuk melindungi setiap individu dari segala bentuk praktik 

penyiksaan dan termasuk tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya. Pada laporan ini lebih 

lanjut terdapat beberapa rujukan aturan hukum internasional yang tidak mengikat namun 

dapat memberikan nuansa promosi akuntabilitas untuk praktik penyiksaan, seperti:
7
 (1) The 

Nelson Mandela Rules, (2) the Body of Principles for the Protection of all Persons under Any 

Form of Detention or Imprisonment, (3) the Bangkok Rules, (4) the United Nations Standard 

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, the UN Rules for the Protection of 

Juveniles Deprived of their Liberty, the Code of conduct for law enforcement officials, the 

basic principles n the use of force and firearms by law enforcement officials. Oleh karenanya, 

target global dari memerangi praktik penyiksaan tidak lagi bertumpu pada agenda ratifikasi 

universal instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang melarang penyiksaan dan 

tindakan keji lainnya; melainkan bagaimana negara dan pengambil keputusan memiliki 

kesadaran kolektif untuk mengimplementasikan, melaksanakan dalam aturan praktis atas 

sejumlah mekanisme, norma, aturan prosedur yang secara efektif mampu mencegah praktik 

penyiksaan, tindakan tidak manusiawi dan penghukuman yang keji lainnya.  

 

Lebih lanjut di dalam laporan ini kita juga akan dipandu untuk menggunakan beberapa alat 

ukur seperti Istanbul Protocol
8
 yang mempromosikan alat uji forensik dalam memeriksa 

praktik penyiksaan, mempromosikan alat interogasi yang tidak menggunakan pendekatan 

koersif, upaya untuk memantau pusat-pusat penahanan dan tindakan yang menyertainya di 

dalam, praktik penyiksaan yang berkorelasi dengan meningkatnya isu migrasi, persekusi dan 

upaya mencari suaka,termasuk juga tren global dari praktik penyiksaan yang melibatkan 

aktor non negara terutama kelompok-kelompok aktor seperti kelompok bersenjata, militer 

bayaran, kontraktor keamanan, pejuang internasional yang mengikatkan diri kepada 

kelompok teroris yang memiliki kemampuan menyerupai negara dalam melakukan tindakan 

penyiksaan dan praktik keji lainnya. Dalam konteks terakhir, Pelapor Khusus PBB 

menegaskan bahwa terlepas dari siapapun pelakunya (baik aktor negara ataupun non negara) 

praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya adalah tindakan ilegal yang tidak akan pernah 

bisa dibenarkan oleh hukum.  

                                                 
6 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/A_HRC_34_54.pdf Para. 20.  
7 Ibid Para. 13.  
8 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/A_HRC_34_54.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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Berangkat dari kecenderungan global yang menempatkan praktik penyiksaan sebagai suatu 

kejahatan dan tindakan ilegal, KontraS pada setahun terakhir telah melakukan advokasi, 

pemantauan, dan termasuk berkomunikasi dengan aparatus negara atas tren yang juga tidak 

kunjung menurun derajat intensitasnya. Setidaknya terdapat 7 laporan pengaduan masuk 

kepada KontraS. Beberapa karakteristik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya 

kebanyakan menyasar kepada warga kecil, jurnalis yang meliput sumber informasi, lokasi-

lokasi yang berada jauh dari pusat informasi dan ekspos pemberitaan. Beberapa dari kasus 

yang kami dampingi berujung pada hilangnya nyawa seseorang dan terjadi di pusat-pusat 

penahanan.  

 

Kami telah merinci beberapa temuan dan catatan advokasi sebagai berikut:
9
  

 

Penyiksaan yang berujung pada kematian: 

 

Kasus kematian Alm. Sutrisno, yang tewas di Polres Sigi, Sulawesi Tengah pada 26 Februari 

2017 akibat tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Sigi. Dua hari 

sebelum tewas, Alm. Sutrisno yang merupakan tahanan kasus tindak pidana pencurian di 

Polres Sigi tersebut sempat melarikan diri dari dalam sel tahanan Polres. Namun pihak 

keluarga cukup kooperatif untuk bekerja sama dengan kepolisian sehingga tidak ada 

perlawanan dari Alm. Sutrisno saat aparat kembali menangkapnya di rumah kerabat yang 

bersangkutan. Namun selang beberapa jam setelah penangkapan, pihak keluarga mendapati 

bahwa Alm. Sutrisno tewas dengan tubuh penuh luka di dalam sel tahanan Polres Sigi. 

Terkait dengan meninggalnya Alm. Sutrisno, KontraS bersama dengan pihak keluarga telah 

melaporkan peristiwa tersebut ke Reskrim Polda Sulawesi Tenggara dengan Tanda Bukti 

Laporan No. STPL/96/III/2017/SPKT dan laporan ke Bid Propam Polda Sulawesi Tengah 

No. STPL/31/III/2017/Yanduan tanggal 02 Maret 2017, namun hingga saat ini pihak Polda 

baru melakukan proses pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota Polres Sigi melalui 

mekanisme Kode Etik terkait menniggalnya Alm. Sutrisno di sel tahanan Polres Sigi. 

 

 
Dokumentas KontraS, Kondisi Alm. Sutrisno 

 

                                                 
9 Data olahan advokasi KontraS sepanjang 2016-2017.  
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Kasus kematian Alm. Afriadi Pratama yang sebelumnya ditengarai oleh adanya perkelahian 

yang melibatkan Alm. Adi dengan salah seorang anggota kepolisian Polres Meranti, Riau 

bernama Adil S. Tambunan hingga mengakibatkan anggota Polres tersebut tewas. Kematian 

anggota Polres tersebut membuat anggota Polres Meranti lainnya melakukan aksi pengejaran 

dan penangkapan terhadap Alm. Afriadi Pratama. Namun hanya berselang beberapa jam 

setelah penangkapan, Afriadi Pratama tewas dalam perjalanan menuju RSUD Meranti setelah 

diduga mengalami penyiksaan oleh anggota Polres Meranti, selang beberapa hari setelah 

meninggalnya Alm. Afriadi Pratama, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Meranti 

memberikan uang santunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua pulu lima juta rupiah), uang 

santunan ini juga diberikan kepada Alm. Isrusli yang merupakan korban penembakan pada 

saat warga melakukan aksi di Polres Meranti terkait dengan meninggalnya Alm. Afriadi 

Pratama.KontraS bersama dengan pihak keluarga memantau berjalannya proses hukum. 

Adapun proses hukum terhadap kasus kematian Alm. Afriadi Pratama saat ini masih 

disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau sementara Kapolres Meranti dan beberapa 

jajarannya hanya dicopot dari jabatannya Polda Riau.
10

  

 

 
Kondisi Afriadi Pratama Pada saat Ditangkap 

 

                                                 
10 Lebih lanjut lihat: KontraS Bongkar Seluruh Konstruksi Peristiwa dan Usut Pertanggungjawaban 
Kapolresi – Perkembangan Kasus Meranti Berdarah dalam Sidang Lanjutan Kematian Alm. Afriadi 
Pratama di Bengkalis, Riau: http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2351).  

http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2351)
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Kondisi Afriadi Pratama pada saat meniggal dunia di Polres Meranti 

 

Lebih lanjut, di bagian selanjutnya KontraS akan mengelaborasi kasus-kasus penyiksaan 

yang berujung pada kematian yang harus juga mendapatkan perhatian seksama dari 

pengambil keputusan; di mana kasus-kasus tersebut berangkat dari hasil pemantauan media 

massa di seluruh Indonesia.  

 

Penyiksaan yang terjadi di pusat-pusat penahanan:
11

  

 

Kasus penyiksaan Amsal Marandof yang merupakan tahanan Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Biak, Papua pada 19 Februari 2017. Amsal Marandom mengalami tindakan 

penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Lapas Biak setelah sebelumnya diketahui 

melarikan diri dari Lapas Biak pada tanggal 2 Desember 2016 dengan cara menjebol dinding 

sel tahanan. Pada tanggal 16 Februari 2017, Amsal Marandom kembali ditangkap dan ditahan 

di Lapas Biak namun tiga hari kemudian pihak keluarga mendapati informasi bahwa Amsal 

Marandom dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Biak karena mengalami patah tulang 

rusuk, lebam-lebam pada bagian wajah dan badan sudah penuh lumuran darah. Namun saat 

orangtua Amsal Marandof menemui Dokter RS Angkatan Laut yang menangani putranya, 

keluarga diberitahu bahwa pasien Amsal Marandof telah melarikan diri dari RS. Informasi ini 

sangat janggal apalagi mengingat Amsal Marandof dalam kondisi kritis dan luka berat. Meski 

pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini ke Polres Biak namun pihak kepolisian saling 

melempar tanggung jawab dengan pihak Lapas Biak dan RS sehingga belum ada kepastian 

hukum mengenai keberadaan Amsal Marandof hingga saat ini.  

 

Kasus Amsal Marandof yang terjadi di Lapas Biak Papua menunjukkan peliknya upaya 

hukum yang bisa diakses ketika korban dan keluarga bersama dengan pendamping 

mengupayakan jalur akuntabilitas untuk bisa memantau berlangsungnya transparansi hukum 

pada kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di pusat penahanan. Lebih lanjut, KontraS akan 

menghadirkan data pendukung dari kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di pusat-pusat 

                                                 
11 Ibid.  
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penahanan di Indonesia. Meskipun tantangannya adalah membongkar peta penyiksaan di 

tempat yang minim akuntabilitas dan sulit terakses jalur-jalur hukum.  

 

Tindakan keji yang dialami jurnalis:
12

  

 

Peristiwa tersebut terjadi terhadap sejumlah warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, dan 

Jurnalis dalam  aksi demonstrasi menyoal sengketa lahan di Persimpangan Sari Rejo, Medan 

Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Senin, 15 Agustus 2016. Informasi yang 

kami terima, Lahan sengketa seluas 260 hektar di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia 

tersebut rencananya akan dibangun Rusunawa (Rumah susun sederhana sewa) bagi 

Kosekhanudnas III dan Wing III Paskhas TNI AU. Namun, sampai dengan saat kepemilikan 

tanah tersebut masih disengketakan kedua belah pihak, adapun tanah yang mereka diami 

adalah mutlak milik warga. Sesuai dengan putusan Mahkamah  Agung (MA) No.229 

K/Pdt/1991, tanggal 18 Mei 1995 Junto (Jo) putusan Pengadilan  Tinggi (PT) Medan 

No.294/Pdt/1990/PT-MDN, tanggal 26 September 1990 jis Putusan  Pengadilan Negeri (PN) 

Medan No.310/Pdt.G/1989/PN.Mdn, tanggal 8 Mei 1990 yang telah  berkekuatan hukum 

tetap alias Incraht. Tindakan tersebut diatas seharusnya dapat cegah. TNI yang profesional 

seharusnya dapat menghindari tindakan – tindakan di luar proses hukum, termasuk dalam 

penyelesaian sengketa lahan, seharusnya semua pihak, termasuk TNI AU setempat 

menghormati hak-hak warga setempat menyampaikan dan memperjuangkan hak-haknya, 

bukan sebaliknya warga dan jurnalis justru menjadi target kekerasan dan menjadi korban 

pelanggaran HAM karena tindakan  yang dilakukan anggota TNI AU setempat.  Hal-hal yang 

berkaitan dengan sengketa lahan, harus diselesaikan dengan mengikuti mekanisme hukum 

yang tersedia, termasuk menghormati putusan BPN. KontraS telah terlibat dalam 

pendampingan hukum.
13

  

 

Peristiwa penganiayaan terhadap jurnalis net tv di Madiun terjadi pada minggu 02 Oktober 

2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut 

sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang 

melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat. Peristiwa itu berawal ketika terjadi 

peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan masyarakat di 

perempatan Ketaken, Madiun, Jawa Timur. Setelah peristiwa Lakalantar tersebut, sejumlah 

orang yang diduga merupakan anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun, 

mendatangi lokasi dan langsung memukuli anggota Perguruan Pencak Silat, disaat yang 

bersamaan korban yang berada dilokasi kejadian langsung melakukan peliputan dengan 

merekam peristiwa perkelahian tersebut, namun pada saat korban sedang melakukan 

peliputan, korban tiba-tiba dipukul dan ditendang setelah itu korban kemudian dibawa oleh 

sejumlah anggota ke Pos terdekat dan meminta secara paksa kartu perekam dan langsung 

merusaknya. Akibat dari peristiwa penganiyaan dan brutalitas sejumlah anggota TNI 

tersebut, korban dibawa ke RSUD dr. Soedono. KontraS telah terlibat dalam pendampingan 

hukum.
14

  

 

Jurnalis dan pekerja media merupakan sektor yang paling rentan untuk mengalami perlakuan 

brutalitas dan tindakan tidak manusiawi, termasuk penghukuman keji dari aparat. Karena 

sifat pekerjaan yang menyampaikan informasi, namun kerapnya kualitas informasi yang akan 

                                                 
12 Ibid.  
13 Lebih lanjut lihat: KontraS, Surat Terbuka Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga: 
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2314).  
14 Lebih lanjut lihat: Kasus Kekerasan Jurnalis di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia: 
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2322).  

http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2314)
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2322)
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disampaikan bertentangan dengan kemauan aparat berwenang. Dalam catatan pembanding 

kami selanjutnya, kami juga akan mengangkat isu tindakan keji dan tidak manusiawi yang 

dialami oleh para pekerja media.  

 

Penyiksaan di sektor sumber daya alam dan penguasaan aset:
15

  

 

Berdasarkan informasi yang kami terima, pada 23 Februari 2017 dilaksanakan aksi damai 

oleh warga Desa Lingkar Tambang di Port Gambose (pintu masuk perusahaan) yang 

bertujuan untuk menuntut pembelaan terhadap adat istiadat, pembayaran ganti rugi lahan 

warga yang digusur secara sepihak oleh perusahaan, dan metutup kegiatan tambang PT 

Adidaya Tangguh. Di tengah aksi tersebut, warga sempat bernegosiasi dengan Kapolres Kab. 

Kepulauan Sula agar dapat bertemu dengan perwakilan perusahaan namun karena tidak ada 

seorang pun yang menemui maka warga pun akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri. 

Di saat bersamaan, salah seorang warga bernama Ilham Ladiidu diserang oleh Kanit Reserse 

Polsek Bobong, Mashudin Latupono dengan cara pelaku memeluk dari belakang lalu 

membanting dan memukuli Ilham. Tindakan provokasi Kanit Reserse Polsek Bobong ini 

memicu kemarahan warga yang langsung membantu mengamankan Ilham. Namun, tindakan 

spontan warga tersebut dibalas anggota Polri dengan melepaskan tembakan ke udara dan 

menyerang massa aksi yang sudah berhamburan berlari menuju perkampungan. Meskipun 

aksi damai sudah bubar, anggota Polri masih terus mengejar dan menyisir hingga ke rumah 

warga serta melakukan pengrusakan terhadap 10 unit rumah dan 30 unit sepeda motor. 

Sementara, 16 orang warga yang dituduh sebagai provokator ditangkap, dipukuli dan 

kemudian dibawa dengan speed boat milik Polairut menuju Polres Kab. Kepulauan Sula 

untuk menjalani penahanan. Sepekan pasca tindakan brutalitas aparat Polri terhadap warga di 

Desa Lede, Desa Tolong, Dusun Fango, Desa Todoli, Desa Balohang di Kecamatan Lede dan 

Desa Padan, Natan Kuning, Desa Tikong di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Taliabu, 

Maluku Utara hingga hari ini diketahui telah ada 20 orang yang masih ditahan. Sementara, 

anggota Polri masih terus melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul 4 orang 

warga desa Todoli yang berada di tahanan. KontraS telah melakukan pendampingan 

hukum.
16

  

 

Pada 11 Maret 2017, telah terjadi penangkapan di Desa Hila terhadap 10 orang warga 

Romang. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat atau dokumen kepolisian dan pihak 

kepolisian menggunakan Kapal Elang Merah milik PT Gemala Borneo Utama. 14 Maret 

2017, polisi melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut tanpa didampingi oleh 

pendamping hukum dan kemudian menahan 10 orang tersebut. Tidak berhenti di situ, 

beberapa warga yang ditahan pun dipukuli hingga menimbulkan luka lebam di bagian 

tubuhnya. Motif yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas pemukulan tersebut pun belum 

diketahui hingga sekarang.  

 

                                                 
15 Ibid.  
16 Lebih lanjut lihat: Mendesak Polda Maluku Utara Hentikan Kekerasan dan Penangkapan terhadap 
Warga Desa Lingkar Tambang di Taliabu, Maluku Utara: 
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2361.  

http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2361
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Foto Korban pasca bentrokan di Taliabu 

 

Tren kekerasan, termasuk tindakan penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi yang 

aktor non negara secara aktif untuk beberapa kasus (seperti kematian Indra Pelani, 2013), 

kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga melibatkan peran aparat 

keamanan –baik dalam tindakan aktif maupun mengabaikan laporan-laporan publik- 

pembahasan lebih lanjut akan KontraS dalami pada bagian pemantauan media di Indonesia 

yang bisa memberikan eksposur atas kejahatan ini lebih lanjut.  

 

Sukma dan Baswedan: Tindakan keji yang dialami pekerja anti korupsi
17

 

 

KontraS juga terlibat dalam sejumlah investigasi dan pemantauan yang terkait dengan 

serangan dan termasuk tindakan keji yang menimpa Sukma dan Novel Baswedan, di mana 

keduanya telah lama mendedikasikan waktunya untuk isu anti korupsi. Terdapat kesamaan 

motif serangan dari tindakan keji yang telah dialami oleh Sukma dan Baswedan. 

Menggunakan cairan kimia yang diarahkan ke tubuh korban, selain merupakan teror tindakan 

ini adalah tindakan keji yang dialami oleh kedua korban. Sukma yang merupakan pegiat anti 

korupsi di Palembang telah mengalami catat fisik pasca penyerangan air keras dan zat kimia 

pada Januari 2017 silam, sedangkan Novel Baswedan yang saat ini msih dirawat di Singapura 

akibat cipratan air keras yang melukai matanya juga belum pulih betul. Dugaan keterlibatan 

unsur negara pada dua kejahatan ini menunjukkan bahwa ada motif dan intensi yang kuat 

ketika unsur teror dipadukan dengan tindakan keji. Tren ini kelak jika tidak terurus dan 

diselesaikan dengan baik oleh pemerintah bisa berujung pada bentuk-bentuk kejahatan brutal 

lainnya.  

 

                                                 
17 Invstigasi dan penggalian informasi telah kami lakukan khusus untuk Sukma dilakukan pada bulan 
Maret 2017 dan Novel Baswedan pada bulan Mei 2017. Sementara data dari hasil investigasi belum bisa 
kami sampaikan kepada publik. Namun demikian, cuplikan dari paragraf ini ingin menunjukkan adanya 
suatu rantai kekuasaan yang amat beririsan dengan praktik penyiksaan dan tindakan keji yang dapat 
dibaca sebagai pola atas dua peristiwa yang terjadi dan menimpa Sukma maupun Baswedan.  
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Dokumentasi KontraS: Kondisi Sukma Pasca Penyiraman Cuka Parah 

 

Hukuman cambuk dan praktik tindakan keji:  

 

Kasus hukuman cambuk yang telah menarik publik internasional baru-baru saja terjadi di 

Aceh ketika sepasang pasangan homoseksual digelandang ke publik untuk mendapatkan 

puluhan kali cambuk.
18

 Praktik cambuk  ini merupakan penerapan dari Qanun Jinayat (2014) 

KontraS yang sedari awal mengecam dimasukkannya praktik cambuk dalam tata kelola 

pemerintahan Aceh, termasuk pelaksanaannya yang belakangan ini kerap diarahkan dan 

disasar kepada kelompok rentan dan minoritas seperti homoseksual dan keyakinan agama 

yang berbeda dengan mayoritas Islam memandang bahwa ada upaya sektarian untuk 

menegaskan identitas, tradisi dan keyakinan keagamaan selain politisasi, yang bisa terlihat 

dari bacaan data sebagai berikut:  

 

                                                 
18 BBC. 2017. Pertama kalinya Kaum Homoseksualitas Ditangkap di Aceh: 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39552006.  

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39552006
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KontraS, 2017 

 

Pada grafik dapat dibaca bahaw tren hukuman cambuk di Aceh memiliki waktu-waktu 

khusus yang terjadi di bulan September 2016 (7 peristiwa), Oktober 2016 (6 peristiwa), 

Februari 2017 (6 peristiwa), dan April 2017 (5 peristiwa). Kami menaksir bahwa di bulan 

September dan Oktober 2016 adalah waktu-waktu di mana proses pemilihan kepala daerah 

secara langsung turut digelar di Aceh. Setidaknya dari elite politik yang berlaga terdapat 

beberapa nama yang memiliki posisi strategis di dalam struktur Gerakan Aceh Merdeka 

(GAM) di masa lampau seperti Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Irwandi Yusuf, dan Zakaria 

Saman.
19

 Lalu apa kaitannya nama-nama tersebut dengan keberlangsungan praktik cambuk di 

Aceh? Bagi KontraS, nama-nama tersebut telah didukung oleh pamor partai politik nasional 

dan lokal di Aceh, di mana hingga kini belum ada evaluasi yang disampaikan oleh figur-figur 

tersebut menggunakan akses partai politik dalam mengevaluasi keberadaan peraturan-

peraturan daerah (qanun) yang merupakan produk dari glorifikasi identitas, tradisi, 

kepercayaan agama namun rentan dengan isu diskriminasi dan pelanggaran HAM.  

Selain itu, karakteristik cambuk yang muncul dan diterapkan pada rentang periode setahun 

terakhir ini adalah dalam bentuk penghukuman untuk kejahatan atas pemerkosaan, khalwat 

(lawan jenis yang berkumpul di tempat sepi), ikhtilat (bercampurnya lawan jenis), maisir 

(berjudi), dan homoseksual.  

 

 selain itu kasus narkoba juga sering terjadi dengan tindakan pembunuhan kilat yang 

dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran, tercatat 34 peristwa 

penembakan dan 7 eksekusi mati ditempat terkait narkoba 

 

Menaksir Praktik Penyiksaan Secara Nasional  

 

Selain 7 laporan yang diadukan secara langsung kepada KontraS, kami juga mencatat bahwa 

praktik ini telah terjadi secara serius dan simultan tanpa diikuti dengan ukuran koreksi. 

Setidaknya pada periode 2016 hingga 2017 kami mencatat ada 163 peristiwa penyiksaan dan 

tindakan tidak manusiawi lainnya terjadi di Indonesia. Ke-163 peristiwa ini adapat dipecah 

                                                 
19 http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38967573. Diakses pada 25 Juni 2017.  
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dan dibaca dalam bentuk jumlah korban, pelaku dan institusi yang terlibat, sebaran wilayah, 

hingga motif dari praktik penyiksaan dan tindakan keji lainnya.  

 

 
 

KontraS mencatat bahwa sebanyak 92 peristiwa penyiksaan (murni) telah dilakukan oleh 

aparat negara, dengan motif penyiksaan yang kuat muncul adalah untuk memperoleh 

informasi dari para korban. Mereka yang menjadi korban rata-rata adalah warga sipil, baik 

dalam kapasitasnya untuk tindak kriminal ataupun mereka yang menjadi korban dari praktik 

penegakan hukum yang serampangan dan dengan sengaja disiksa untuk mengakui perbuatan 

yang tidak dilakukan oleh mereka. Angka 82 dari peristiwa tindakan tidak manusiawi 

(penganiayaan) juga mencatat rekor yang tinggi jika dibandingkan dengan periode tahun 

sebelumnya yang brjumlah 39 peristiwa. Jika kita bandingkan kedua angka peristiwa dengan 

komposisi (92-82) maka ada situasi serius yang tidak menjadi catatan penting negara, 

khususnya pengelola aparatus negara atas meninjulangnya angka penyiksaan dan tindakan 

tidak manusiawi. 
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Kecenderungan Praktik Penyiksaan di Indonesia 

 
 

Lebih lanjut, KontraS mencatat bahwa periode tahun ini terdapat setidaknya 97 orang yang 

menjadi korban dari praktik penyiksaan (murni dilakukan aparat keamanan dengan motif dan 

tujuan khusus) dengan komposisi 86 orang ditemukan luka-luka dan 11 orang lainnya tewas. 

KontraS juga menemukan kecenderungan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa 

terdapat 157 orang menjadi korban tindakan tidak manusiawi (penganiayaan) yang dilakukan 

aparat keamanan. Seratus lima puluh tujuh orang tersebut memiliki komposisi 137 orang 

adalah korban luka dan 14 orang lainnya tewas di tangan aparat keamanan.  

 

Jika dilihat dari grafik maka bulan Agustus 2016 dan Januari 2017 merupakan 2 bulan rawan 

dan berbahaya, karena tercatat angka penyiksaan dan tindakan keji lainnya mencapai angka 

21 peristiwa sebanyak 2 masa. Pada catatan kami, khusus di bulan Agustus 2016 peristiwa 

yang mencuat memiliki karakteristik yakni:  

 

- Penyiksaan dilakukan di kantor kepolisian terkait dengan tuduhan separatisme (Polres 

Timika dan Polres Jayapura, Papua)  

- Penyiksaan untuk tuduhan pencurian yang dilakukan di kantor kepolisian (Polres 

Kota Medan, Sumatera Utara)  

- Penyiksaan yang dialami korban usia di bawah umur untuk tuduhan pencurian 

(Palangkaraya)  

- Penyiksaan bermotif balas dendam (Meranti, Riau)  

- Penyiksaan dengan tuduhan pembunuhan (Polres Baubau) 

 

Selain itu, TNI dibulan Agustus 2016 juga kerap mempromosikan pendekatan penghukuman 

di tempat dengan nuansa tidak manusiawi. Hal ini muncul pada kasus-kasus seperti 

pembubaran paksa perpustakaan jalanan (Bandung, Jawa Barat), penganiayaan kepada 

sejumlah jurnalis dan pekerja media untuk kasus sengketa tanah (Medan, Sumatera Utara), 

dan penganiayaan bermotif emosi (peristiwa banyak terjadi di Maluku Utara dan Sumatera 

Utara).  

 

Di bulan Januari 2017, karakteristik penyiksaan dan tindakan keji lainnya juga kerap muncul 

dalam format tindakan yang sama. Namun ada situasi yang muncul atas praktik penyiksaan 
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dan tindakan keji lainnya yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Para narapidana yang 

menjadi korban memiliki masalah untuk mengakses hak atas kesehatan dan layanan 

kesehatan. Meski tidak terkait langsung, namun bagi KontraS pengabaian atas kebutuhan 

mendasar hak atas kesehatan di lokasi-lokasi seperti di lembaga pemasyarakatan salah 

satunya adalah bentuk dari tindakan keji dan tidak manusiawi yang dllakukan negara. 

Mengingat pencegahan dan pemberian layanan kesehatan sebenarnya bisa dillakukan sebagai 

respons dini atas situasi yang potensial terjadi.  

 

Sebaran Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi di Indonesia 

 

 
KontraS, 2017 

 

Tahun 2017 menjadi penanda bahwa tindakan keji dan tidak manusiawi yang sedemikian 

masif adalah ciri yang tidak saja menunjukkan bahwa brutalisme aparat keamanan nyata 

adanya. Namun demikian, tindakan ini adalah ujung dari praktik penyiksaan yang setiap saat 

dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tindakan ini secara khusus dimonopoli oleh 

beberapa daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Aceh, Papua, Sulawesi Selatan, 

Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau. Beberapa fakta kasus penyiksaan dan tindakan 

tidak manusiawi yang menonjol dan dapat kami hadirkan di sini adalah:  

 

1. Peristiwa penyiksaan didominasi terjadi pada sel-sel tahanan Polres dengan jumlah 

mencapai 32 peristiwa dan Polda yang mencapai 8 peristiwa.  

2. Tindakan-tindakan tersebut mayoritas terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (8 

peristiwa), Papua (6 peristiwa), Sulawesi Tengah (3 peristiwa), Sulawesi Utara (3 

peristiwa)  

3. Para korban didominasi oleh warga sipil, di mana praktik salah tangkap yang disertai 

tindak menyiksa dan keji lainnya terjadi. Beberapa orang yang berusia di bawah umur 
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juga turut menjadi korban. Rata-rata (baca: anak-anak) mereka ditangkap dengan 

tuduhan kepemilikan narkotika dan pencurian.  

4. Peristiwa penyiksaan dan tindakan keji yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, di 

mana setidaknya terdapat 15 peristiwa dengan pembagian sebagai berikut: Provinsi 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara (masing-

masing 8 peristiwa); terdapat 7 peristiwa yang terjadi di rumah tahanan dan 

kebanyakan peristiwa penyiksaan dan tindakan keji lainnya terjadi di Provinsi Aceh. 

Kasus didominasi kegagalan negara menyediakan layanan kesehatan sehingga para 

narapidana harus meninggal dunia.  

 

Dapat kami simpulkan juga bahwa kejahatan penyiksaan dan tindakan keji maupun tidak 

manusiawi lainnya bukanlah kejahatan tunggal yang akan berakhir begitu saja. Kejahatan ini 

juga akan diikuti dengan bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti penangkapan 

dan penahanan sewenang-wenang, bahkan dalam derajat tertentu ia bisa mewujud pada 

praktik penghilangan paksa untuk kasus yang menimpa Dede Khairudin yang telah disiksa 

dan hilang hingga sekarang. Kami juga melihat adanya motif yang menguat untuk kasus-

kasus di mana korban rentan untuk disiksa, seperti kejahatan narkotika (terdapat 65% kasus 

terkait dengan kepemilikan benda, pengedar dan jaringan yang diikuti dengan 34 

penembakan dan 7 eksekusi mati tembak di tempat), pencurian dan perampokan (30% kasus 

terjadi ketika korban dituduh pada proses pemeriksaan), dan pembunuhan (5% dengan proses 

yang mirip pada pemeriksaan kasus pencurian dan perampokan).  

 

Tempat Praktik Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Dilakukan 

 

 
KontraS, 2017  

 

Sebagaimana yang telah disinggung di awal bahwa, mayoritas praktik pennyiksaan justru 

terjadi di pusat-pusat penegakan hukum, seperti di tingkat Polsek, Polres, Polda hingga 

rumah tahanan dan lembaga-lembaga pemasyarakatan (keseluruhan tercatat 56 peristiwa). Di 

antaranya, terdapat 28 peristiwa yang terkait khusus dengan praktik tindakan tidak 

manusiawi. Meski demikian, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian paling gemar 

melakukan praktik penyiksaan dan umumnya tindakan tidak manusiawi di tempat-tempat 

umum (lihat grafik).  

 

71 

44 

55 

Tempat Dominan Praktik Penyiksaan dan Tindak Tidak 
Manusiawi Lainnya Juni 2016-Mei 2017 

Tempat Publik

Tempat
Tertutup

Sel Tahanan
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Untuk wilayah rawan konflik dan kekerasan, Provinsi Papua masih menjadi wilayah rawan 

penyiksaan dengan isu yang beririsan di antara konflik separatisme, sumber daya alam, dan 

kekerasan yang terus menerus berlarut antar aktor keamanan dengan warga sipil. KontraS 

mencatat, khusus untuk peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya ditahun 

2016 sendiri terdapat 73 orang korban. Angka ini sekali lagi tidak berdiri tunggal. Praktik 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya lazim diikuti atau bahkan didahului dengan 

penangkapan sewenang-wenang. KontraS mencatat dalam rentang setahun telah terjadi 52 

peristiwa penangkapan sewenang-wenang dengan jumlah korban yang ditahan paksa 

mencapai angka 4.367 orang. Sedangkan wilayah Sulawesi memiliki karakteristik yang khas 

dan sedikit berbeda dengan rantai kekerasan di sektor sumber daya alam. Sehingga 

mengakibatkan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya potensial muncul 

disertai dengan upaya untuk merampas tanah warga yang tidak saja melibatkan aktor negara, 

namun juga aktor non negara seperti korporasi.  

 

Penyiksaan dan Impunitas  

 

Jika dilihat dari kecenderungan praktik penyiksaan yang telah dielaborasi di atas, KontraS 

menilai bahwa kecenderungan impunitas semakin menguat. Hal ini jika dilihat dari beberapa 

upaya hukum yang ditempuh selalu mendekati beberapa kategori, seeperti berdamai dengan 

pihak keluarga korban, ketiadaan respons dan jawaban dari aparat yang berwenang, hingga 

menggunakan jalur suap dengan memberikan sejumlah kompensasi yang timpang kepada 

korban. Belum lagi praktik tindakan tidak manusiawi dan keji (penganiayaan) yang pada 

periode tahun ini mengalami lonjakan angka signifikan, sehingga tidak mengubah 

kemungkinan bahwa ada celah kejahatan yang sewaktu-waktu bisa menjurus pada bentuk 

penyiksaan sebagaimana yang ditafsirkan sesuai dengan Pasal 1 CAT. KontraS juga 

menyoroti beberapa upaya akuntabilitas atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang 

masih berjalan di tempat dengan ketiadaan kabar baik, maupun kemajuan khususnya untuk 

kasus-kasus pelanggara HAM berat yang memiliki dimensi kejahatan penyiksaan dan 

pelanggaran serius terhadap definisi jus cogens, seperti pada kasus Peristiwa 1965/1966, 

Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998, dan rangkaian kasus pelanggaran HAM yang berat 

yang saat ini masih diselidiki khusus di wilayah Aceh. Bakat impunitas yang ternyata 

berlanjut pada bentuk pengabaian keadilan kepada para korban penyiksaan saat ini juga 

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.  

 

 

III. Mencari Akuntabilitas Negara untuk Kasus-Kasus Penyiksaan  

 

Jika kita melihat kembali paparan dari ilustrasi situasi penanganan kasus-kasus penyiksaan 

dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia, maka kita akan melihat bahwa ada situasi 

yang menyebabkan berlarutnya praktik penyiksaan di Indonesia. Di bagian penyiksaan dan 

impunitas, KontraS sudah mengetengahkan beberapa catatan penting mengenai kegagalan 

negara menghadirkan mekanisme efek jera dalam praktik akuntabilitas yang terukur untuk 

kasus-kasus skandal penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.  

 

Beberapa kecenderungan yang nampak memiliki pola dari tahun ke tahun selalu muncul, 

seperti:  

 

(a) Aparat penegak hukum yang kerap mengambiil jalan pintas, menggunakan upaya 

damai dengan menawarkan kompensasi uang kepada korban dan keluarga yang tidak 

diketahui berasal dari mana anggarannya diambil dan digunakan 
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(b) Jika tidak menempuh jalan pintas maka aparat penegak hukum telah banyak 

menerapkan jalur pengabaian (violation by ommission), lempar tanggung jawab dari 

kasus-kasus yang tidak mereka tindak lanjuti proses hukumnya.  

(c) Jikapun jalur akuntabilitas hukum ditempuh maka kualitas dan efektivitas dari 

pelaksanaan akuntabilitas tersebut amatlah minim. Para pendamping kerap 

menyampaikan ekspresi ketidakpuasan dan mempertanyakan posisi mekanisme 

akuntabilitas yang cenderung memperlonggar jalur repetisi.  

 

Selain itu alat uji akuntabilitas yang lain yakni ketersediaan sumber informasi yang memadai 

dan bisa digunakan untuk memperkuat jalur advokasi melalui UU Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sepanjang tahun ini KontraS telah mengajukan 

29 surat KIP dengan catatan sebagai berikut:  

 

KIP dan Posisi Kasus Penyiksaan 2017 

 

No Nomor Surat Perihal/ Kasus Tanggal 

Pengiriman 

Surat 

Keberatan 

Institusi  

Negara 

Respons 

1 Nomor :293/SK-

KontraS/VIII/ 

2016 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Penanganan Kasus 

Tewas dalam Sel 

Tahanan Kapolres 

Luwu Sulawesi 

Selatan.  

1 Agustus 

2016 

- Kapolda 

Sulawesi 

Selatan 

Sudah direspons 

oleh kapolda 

Sulawesi 

Tenggara.  

2 Nomor:295: 

/SK-KontraS/ 

VIII/ 2016 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Penanganan Kasus 

Tewas Dalam Sel 

Tahanan Kapolres 

Kendari Sulawesi 

Tenggara (Sultra). 

1 Agustus 

2016 

- Kapolda  

Sulawesi 

Tenggara 

Sudah direspons 

oleh kapolda 

Sulawesi 

Tenggara. 

3 Nomor:295/SK-

KontraS/VIII/20

16 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan  

Kasus Penembakan 

dan Penganiayaan  

Terhadap Warga 

Polara  Oleh 

Anggota Polisi 

di  Desa Polara 

Konawe Kepulauan 

Sultra  

1 Agutus 

2016 

- Kapolda  

Sulawesi 

Tenggara 

Sudah direspons 

oleh kapolda 

Sulawesi 

Selatan  

4 Nomor:379:/SK-

KontraS/IX/201

6 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Dugaan 

Penembakan dan  

Penganiayaan serta 

19  

September 

2016 

- Kapolda 

Sumatera 

Utara 

Tidak dijawab 
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Pelecehan Seksual 

Yang Dilakukan 

oleh Anggota Polsek 

Medan Labuhan, 

Sumatera Utara 

5 Nomor :15 /SK-

KontraS/I/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Zakarisas 

Waer  yang Diduga 

Dilakukan Oleh Dua 

Anggota Polsek 

Mimika Timur 

Papua 

20 Januari 

2017 

Nomor: 

44/SK-

KontraS/II/

2017 

Kapolda 

Papua 

Sudah direspons  

oleh Kapolda  

Papua 

6 Nomor : 53/SK-

KontraS/II/ 

2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Kekerasan 

dan Penyiksaan  

Terhadap Alm Asep 

Sunandar Yang 

Dugaan Dilakukan 

oleh Anggota Polres 

Cianjur  Jawa Barat. 

16 Februari 

2017 

- Kapolda 

Jawa Barat 

 

Sudah direspons 

oleh  Kapolda  

Jawa Barat 

7 Nomor: 71 /SK-

KontraS/II/ 

2017   

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap  Abdul 

Jalil Diduga 

Dilakukan Oleh Dua 

Anggota Satuan 

Reserse Kriminal 

Kepolisian Resor 

Kota Kendari. 

 2 Maret 

2017 

- Kapolda 

Sultra 

Sudah direspons 

oleh Kapolda 

Sultera 

8 Nomor: 99/SK-

KontraS/III/ 

2017 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Dugaan  

Penyiksaan 

Terhadap Alm 

Sutrisno  Yang 

Dilakukan Oleh  

Anggota Polres Sigi, 

Sulawesi Tengah. 

20 Maret 

2017 

Nomor:120/

SK-

KontraS/IV/

2017 

 

Kapolda 

Sulteng 

 

 Tidak dijawab 

9 Nomor:100/SK-

KontraS/III/201

7 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan  

Kasus Penaniayaan 

20 Maret 

2017 

Nomor:123/

SK-

KontraS/IV/

2017 

Komando 

Daerah 

Militer 

XVI/ 

Sudah direspons 

oleh Pangdam 

Pattimura  
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Terhadap Tiga 

Orang  Warga Sipil 

Yang Diduga 

Dilakukan Oleh Dua 

Anggota Kesatuan 

732 Banau Kodam 

XVI Pattimura, 

Maluku. 

 Pattimura. 

Maluku  

10 Nomor: 106SK-

KontraS/III/201

7 

 

Permohonan 

Informasi Terkait  

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap  Hj 

Fatimah Syam 

Sudirman Warga 

Takalar, Yang 

Diduga dilakukan 

oleh Anggota Polres 

Takalar, Sulawesi 

Selatan. 

24 Maret  

2017 

Nomor: 

154/SK-

KontraS/IV/

2017 

 

Kapolda 

Sulawesi  

Selatan  

 

Sudah direspons  

oleh kapolda 

Sulawesi 

Selatan 

11 Nomor:110 /SK-

KontraS/III/ 

2017 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Dugaan 

Penyiksaasn Yang 

Dilakukan Oleh 

Anggota Badan 

Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) 

Kalimantan Timur. 

24 Maret 

2017 

- Kapolda 

Kalimanta

n Timur 

Sudah direspons 

oleh Kapolda  

Kalimatan 

Timur 

12 Nomor:124/SK-

KontraS 

/IV/2017 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Dugaan 

Penganiayaan Dalam 

Tahanan oleh 

Anggota Polres 

Ende. Nusa 

Tenggara Timur 

(NTT) 

6 April 2017 Nomor:163/

SK-

KontraS/IV/

2017 

 

 

Kapolda  

Nusa 

Tenggara  

Timur   

 

Tidak dijawab 

13 Nomor: 125 

/SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Dugaan 

Penganiayaan Sel 

Tahanan Polsek 

Percut Sei Tuan, 

Deli Serdang, 

Sumatera Utara.  

6 April 2017 Nomor:164/

SK-

KontraS/IV/

2017 

 

Kapolda 

Sumatera 

Utara    

 

Sudah direspons 

oleh Kapolda 

Sumatera Utara  

14 Nomor  : 126SK- Permohonan 6 April 2017 Nomor:165/ Kapolda   Tidak dijawab 
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KontraS/IV/2017 

 

Informasi Terkait 

Perkembangan Kasus 

dugaan Penganiayaan 

oleh Anggota Sat 

Narkoba Disel 

Tahanan Polres 

Tobasa, Laporan : 

LP/1437/XIII/2015/ 

SPKT II, Tanggal 

30/11/2015.  

SK-

KontraS/IV/

2017 

 

 

Sumatera 

Utara    

 

15 Nomor  

:127/SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Dugaan 

penganiayaan dan 

Siram Air Panas 

Sejumlah Tahanan 

Polrestabes 

Semarang  oleh 

Anggota Perwira 

Pangkat  Ajun 

Komisari Polisi.  

6 April 2017 - Kapolda  

Jawa 

Tengah   

 

Sudah direspons 

oleh Kapolda 

Jawa Tengah  

16 Nomor:129/SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Harmein 

Radinis Oleh 

Anggota Polres 

Arosuka, Sumatera 

Barat. 

6 April 2017 Nomor:167/

SK-

KontraS/IV/

2017 

Kapolda 

Sumatera 

Barat   

Sudah direspons  

oleh Kapolda 

Sumatera Barat. 

17 Nomor: 130/SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Suparman 

Diduga oleh 

Anggota Polres 

Rohul, Raiu. 

6 April 2017 Nomor:168/

SK-

KontraS/IV/

2017 

Kapolda  

Riau    

 

Tidak dijawab 

18 Nomor: 131/SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi 

Perkembangan 

Kasus Penyiksaan 

Terhadap  Rahmat 

Firdaus oleh 

Anggota Satres 

Narkoba Polresta 

Palembang, 

Sumatera Selatan 

6 April 2017 Nomor:169/

SK-

KontraS/IV/

2017 

 

Kapolda  

Sumatera 

Selatan    

Tidak dijawab 

19 Nomor: 128/ Permohonan 6 April 2017 - Kapolda  Sudah direspons 
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SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Informasi 

Perkembangan 

Kasus dugaan 

Penganiayaaan 

Dalam Sel Tahanan 

Polres Kolaka 

Utara, Sulawesi 

Tenggara. 

Sulawesi 

Tenggara    

oleh Kapolda 

Sultra 

20 Nomor: 132/SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Tiga 

Orang Dalam 

Tahanan oleh 

Anggota Polsek 

Moti, Kota Ternate, 

Maluku Utara. 

6 April 2017 Nomor170:/

SK-

KontraS/IV/

2017 

  

Kapolda 

Maluku 

Utara  

 

Tidak dijawab 

21 Nomor:133/ SK-

KontraS/IV/201

7 

 

Permohonan 

Informasi 

Perkembangan 

Kasus Dugaan 

Penganiayaan 

Terhadap Irfan 

Hamiru oleh 

Anggota Polsek 

Ternate Pulau, 

Maluku Utara 

6 April 2017 Nomor:171/

SK-

KontraS/IV/

2017 

 

Kapolda 

Maluku 

Utara  

 

Sudah direspons 

oleh Kapolda  

Maluku Utara  

22 Nomor:177/SK-

KontraS/V/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Tiga 

Orang Warga disel 

Tahanan Polsek 

Sirenja Donggala 

oleh Anggota Polsek 

Sirenja Donggala 

Sulawesi Tengah 

12 Mei 2017 Nomor:206/

SK-

KontraS/VI/

2017 

Kapolda 

Sulteng   

 

Belum dijawab 

masih dalam 

proses 

23 Nomor:178/SK-

KontraS/V/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Korban 

Junior J.RuntuYang 

Dilakukan Oleh 

Anggota Kepolisian 

Polda Sulawesi 

Utara 

12 Mei 2017 Nomor: 

207/SK-

KontraS/VI/

2017 

Kapolda 

Sulawesi 

Utara  

 

Belum dijawab 

dalam proses 

24 Nomor:179/SK- Permohonan 12 Mei 2017 Nomor:208/ Kapolda Belum dijawab 
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KontraS/V/2017 Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Berat terhadap 

Korban Enal alias 

Ceno oleh Anggota 

Satuan Pol Airud, 

Mamuju, Sulawesi 

Barat 

SK-

KontraS/VI/

2017 

Sulawesi 

Barat 

 

dalam proses 

25 Nomor:180/SK-

KontraS/V/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

yang  Diduga oleh 

Mantan Waka 

Polsek Taman 

Sidoarjo terhadap 

AF, Warga 

Semarang di Jl Imam 

Bonjol Surabaya 

12 Mei 2017 Nomor:209/

SK-

KontraS/VI/

2017 

Kapolda 

JawaTimu

r 

 

Sudah direspons 

oleh Kapolda 

NTT 

26 Nomor:182/SK-

KontraS/V/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

Terhadap Korban 

Jenal WargaIppi, 

Ende Selatan Yang  

Dilakukan oleh 

Anggota Kepolisian 

Polres Ende, Nusa 

TenagaraTimur 

(NTT) 

15 Mei 2017 Nomor 

:215/SK-

KontraS/VI/

2017 

 

Kapolda  

NTT 

Sudah direspons 

oleh Kapolda 

NTT  

27 Nomor:185/SK-

KontraS/V/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penganiayaan 

dan  Penyiksaan oleh 

Aparat Kepolisian 

Polres Wamena. 

Terhadap Pendeta 

Anius Hilapok, S.Th, 

Kabupaten 

Jayawijaya, Papua 

15 Mei 2017 Nomor:218/

SK-

KontraS/VI/

2017 

 

Kapolda 

Papua 

 

Sudah direspons 

oleh Kapolda 

Papua  

28 Nomor:186/SK-

KontraS/V/2017 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Perkembangan 

Kasus Penagniayaan 

Terhadap Mahmud 

Sopalatu, Oleh 

Bripka Faisal 

15 Mei 2017 Nomor:219/

SK-

KontraS/VI/

2017 

 

Kapolda 

Maluku  

Belum dijawab 

masih dalam 

proses 

http://www.tribunnews.com/tag/surabaya
https://aventsaur.wordpress.com/2017/01/06/empat-oknum-polres-ende-aniaya-tukang-ojek/
https://aventsaur.wordpress.com/2017/01/06/empat-oknum-polres-ende-aniaya-tukang-ojek/
https://aventsaur.wordpress.com/2017/01/06/empat-oknum-polres-ende-aniaya-tukang-ojek/
https://aventsaur.wordpress.com/2017/01/06/empat-oknum-polres-ende-aniaya-tukang-ojek/
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Abdullah, dan 

Brikpol Fikry 

Abdullah di Satuan 

Brimobda Polda 

Maluku 

29 Nomor:228/SK-

KontraS/VI/201

7 

Permohonan 

Informasi Terkait 

Kasus Penyiksaan 

Terhadap Tahanan 

Narkoba Budi Yanto 

Diduga Tewas 

Disiksa 

Dirutan  Barelang 

Tembesi Batam 

Kepulauan Riau 

12 Juni 2017 - Kapolda 

Kepri 

Belum dijawab 

masih dalam 

proses 

 

 

Setidaknya terdapat 7 komunikasi terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi yang tidak dijawab oleh Polda Sumatera Utara, Polda Sulteng, Polda Nusa 

Tenggara Timur, Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, di mana masing-masing polda juga 

tidak menjawab untuk beberapa kategori permintaan informasi yang dibutuhkan terkait 

dengan kejahatan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Jika dilihat dari posisi, 

status Polda, dan tren penyiksaan yang dipantau KontraS, maka kita bisa melihat korelasi 

yang kuat seperti Polda Sumatera Utara, Sumatera Selatan yang juga adalah wilayah hukum 

yang memiliki catatan serius pada isu penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya  

 

Selain itu, kita mengetahui bahwa ada beberapa terobosan yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Indonesia khususnya untuk  menghadirkan agenda akuntabilitas, seperti Nota 

Kesepahaman 5 lembaga negara yang tergabung antara lain adalah Komnas HAM, Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Republik Indonesia, Komnas Perempuan, dan 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dijembatani oleh Kementerian Hukum dan HAM, 

dengan dukungan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia pada Februari 2016 silam; beberapa 

mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang melekat pada setiap badan pengawas negara 

dan aparat penegak hukum –termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) hingga 

Komisi Yudisial, akan tetapi, baik laporan dan pengaduan tersebut tidak mendapatkan 

respons baik. Baik di sini adalah kapasitas negara merespons secara efektif dan menggunakan 

instrumen hukum yang tersedia. Namun kecenderungan mengulang minim respons yang 

sama termasuk hanya membatasi diri pada pendekatan respons administratif nampaknya akan 

terus menjadi kecenderungan di waktu yang akan datang. Ketiadaan sumber rujukan hukum 

yang bisa mengatur, memberikan efek jera dan mengukur akuntabilitas negara sepertir 

rencana pembahasan RUU Anti Penyiksaan (yang sepertinya tidak akan masuk Program 

Legislasi Nasional hinga 2020), lambannya pembahasan amandemen KUHP mengakibatkan 

semua pihak yang harus mempertanggungjawabkan segala bentuk perilaku penyiksaan dan 

tindakan tidak manusiawi lainnya tidak pernah mendapatkan ruang koreksi yang 

proporsional.  

 

Lebih lanjut, KontraS sebagai organisasi HAM yang mempercayai bahwa hak asasi manusia 

adalah instrumen melekat pada setiap kebijakan pemerintah. Menggunakan mekanisme 

hukum HAM internasional yang disediakan oleh organisasi internasional semacam PBB 

merupakan salah satu langkah yang penting untuk dilakukan. Sepanjang periode 2016-2017 
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KontraS telah melakukan 7 komunikasi kepada sejumlah Pelapor Khusus PBB untuk Praktik 

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

Merendahkan Martabat Manusia terhitung dari Maret 2016-Maret 2017. Menggunakan 

mekanisme internasional ini setidaknya merupakan jangkar pengaman ketika Indonesia 

belum meratifikasi CAT dan tidak memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang bisa 

dijadikan parameter menghentikan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya 

di Indonesia. Selain itu, isu penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan aparat 

negara juga menjadi fokus perhatian utama pada penyelenggaraan uji review kinerja HAM 

Indonesia melalui the 3rd Cycle Universal Periodic Review.
20

 Rekomendasi dan masukan 

banyak negara kepada isu penyiksaan yang masih terjadi di Indonesia penting untuk 

diperhatikan dan mendapat konsiderasi prioritas Pemerintah Indonesia, sekaligus bentuk 

dukungan komunitas internasional untuk menghentikan bentuk-bentuk dari praktik barbar ini. 

Pemerintah Indonesia yang juga merupakan inisiator pada Convention Against Torture 

Initative (CTI) juga masih belum menunjukkan karakter perlawanan ataupun diplomasi 

internasional yang bisa menunjukkan karakteristik akuntabilitas selaku negara pihak CAT 

untuk memerangi segala bentuk praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
21

  

 

Di level domestik, praktik untuk menjauhi situasi penyiksaan nampak memiliki nuansa 

berjalan di tempat. Hal ini diindikasikan pada keberadaan beberapa revisi undang-undang dan 

produk kebijakan lainnya. Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah membangun 

sentimen, khususnya kekhawatiran masyarakat sipil, akademisi dan warga tentang terbukanya 

kemungkinan meluasnya praktik penyiksaan yang dibenarkan atas nama undang-undang dan 

tidak hanya menyasar kepada kelompok yang potensial melakukan terror. Pasal Guantanamo 

(Pasal 43A dari revisi) yang memiliki sentimen pro dan kontranya juga mengandung unsur-

unsur pembenar praktik penyiksaan dan tindakan keji yang dimungkinkan dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalam tujuan menghentikan praktik penyiksaan. Berbahayanya proses 

revisi ini akan amat memengaruhi praktik teror yang terjadi belakangan ini, dan serangan-

serangannya menyasar pada aparat kepolisian (lihat kasus Sarinah, Kampung Melayu, 

Banyumas, hingga yang terakhir adalah penyerangan Polda Sumatra Utara), serta juga 

ketiadaan evaluasi terhadap proses pemulihan keamanan dan operasi anti teror di Poso, 

setelah Operasi Camar Maleo yang dilanjutkan dengan Tinombala dilangsungkan hingga 

laporan ini disampaikan. Di tingkat yang lebih strategis lagi, dengan agenda revisi Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak kunjung selesai menambah beban kewajiban 

negara untuk bisa menyelaraskan pertanggungjawabannya dalam memerangi praktik 

penyiksaan. Selain itu, UU yang hanya tersedia yakni UU No. 31/2004 tentang Perubahan 

atas UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan mandat 

kepada LPSK untuk memberikan layanan medis, psikologis, psikososial kepada para korban 

penyiksaan. Akan tetapi, nampaknya layanan perlindungan ini tidak dijalankan secara 

konsisten oleh lembaga yang berwenang.  

 

 

 

 

 

                                                 
20 Untuk elaborasi the 3rd Cycle Universal Periodic Review dapat dilihat di laman daring berikut ini: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx.  
21 Tentang CTI dapat dilihat dan dielaborasi pada laman daring berikut ini: 
http://www.cti2024.org/en/about-the-cti/.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx
http://www.cti2024.org/en/about-the-cti/
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

(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 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 hakhak 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 

 


