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I. Pendahuluan  

 

Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia merupakan komitmen negara untuk 

memberikan perlindungan bagi setiap orang, termasuk salah satunya untuk bebas dari 

penyiksaan. Bertepatan dengan Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2020, 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali 

mengeluarkan laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia 2019 – 

2020. Setiap tahunnya, laporan ini berupaya untuk menyajikan riset dan advokasi kami 

kepada publik dan berbagai stakeholders terkait mengenai berbagai peristiwa 

penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, perkembangan hukum serta 

kelembagaan terhadap situasi penyiksaan, serta pekerjaan rumah yang masih dimiliki 

oleh negara untuk bergerak secara konsisten menuju penghapusan seluruh praktik 

penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi lainnya yang setiap tahunnya turut 

dikaitkan dengan dinamika sosial-politik.  

 

Dalam menyusun laporan ini, kami menggunakan pemantauan media dan 

pendampingan kasus, serta laporan jaringan KontraS dari berbagai daerah selama 

periode Juni 2019 – Mei 2020. Data tersebut kemudian kami analisis dengan 

instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara universal (UN CAT).1 

 

Secara umum, praktik penyiksaan masih terus berlangsung akibat a) Sistem hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai yang ditandai dengan 

lebarnya jarak (gap) antara peraturan domestik dengan standard internasional hak 

asasi manusia. b) Kultur kekerasan dan penyiksaan dimana penyiksaan sangat dekat 

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

masyarakat yang menjadikan penyiksaan menjadi hal yang lumrah dan ditoleransi 

dengan mengatasnamakan keamanan negara dan ketertiban sosial. c) Politik 

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

kegagalan penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku-pelaku penyiksaan, 

tidak terjaminnya hak-hak korban penyiksaan dan rentan terus berulang atau 

 
1 “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa 
sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 
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 
diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan 
persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau 
penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku 
(Pasal 1 UU nomor 5 tahun 1998) 



terjadinya kasus-kasus miscarriage of justice. Sedangkan, pola penyiksaan masih 

berkutat pada paksaan untuk mendapat pengakuan atau sebagai bentuk 

penghukuman kepada seseorang. Konsekuensinya, praktik penyiksaan terjadi terus 

menerus karena kultur impunitas yang juga didukung dari stagnansi perkembangan 

hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, ketidaktegasan dari sektor 

pengawas eksternal atas aktor-aktor pelaku penyiksaan tidak menunjukkan tajinya 

untuk mengawasi institusi yang melakukan pelanggaran.  

 

Oleh karena itu, dalam laporan terkait situasi dan kondisi penyiksaan serta tindakan 

tidak manusiawi lainnya tahun 2020, kami membahas sejumlah hal di antaranya, 

perkembangan hukum serta kelembagaan di Indonesia terkait penyiksaan dengan 

mengukur sudah sejauh mana Indonesia menepati komitmennya untuk mengadopsi 

seluruh ketentuan dalam Convention Against Torture (CAT/Konvensi Anti Penyiksaan), 

temuan KontraS pemantauan media dan pendampingan kasus penyiksaan periode 

Juni 2019 – Mei 2020 yang secara lebih jauh kami jelaskan perihal situasi penyiksaan 

di Indonesia, serta praktik cyber torture atau penyiksaan siber2 sebagai situasi baru 

yang muncul. 

 

2.  UNCAT dan OPCAT: Bukan Hanya Formalitas  

 

The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or 

Degrading Treatment or Punishment (UNCAT/Konvensi Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan 

Martabat Manusia) merupakan sebuah bentuk upaya universal untuk secara efektif 

menghapuskan seluruh praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di 

seluruh dunia.3 Upaya kolektif bangsa-bangsa dalam memperjuangkan penghapusan 

praktik penyiksaan ini merupakan suatu hal yang masuk akal mengingat hak untuk 

bebas dari tindak penyiksaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun (Non-derogable right),4 

sehingga sudah sepantasnya menjadi perhatian seluruh negara-negara dunia untuk 

saling memastikan dihapuskannya praktik penyiksaan baik yang dilegalkan dalam 

bentuk hukuman dalam hukum nasional sebuah negara, maupun yang dilakukan oleh 

aparatur negara secara melanggar hukum namun tanpa menerima konsekuensi 

apapun karena minimnya penegakan hukum terhadap mereka.   

 

 
2 Pada 28 Februari di Jenewa, Profesor Nils Melzer, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat telah secara resmi 
mengkonfirmasi bahwa penyiksaan dunia maya adalah hal yang nyata dan penyelidikan sekarang 
sedang dilakukan tentang bagaimana cara menanganinya secara legal. Lihat 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E 
3 Lihat bagian Mukadimah UNCAT 
4 Lihat Pasal 7 jo. Pasal 4 Ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E


Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi UNCAT melalui Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat 

Manusia dengan deklarasi terhadap Pasal 20 dan Reservasi/Persyaratan terhadap 

pasal 30 ayat (1) konvensi ini. Namun, ratifikasi terhadap UNCAT ini tidak dibarengi 

dengan reformasi berbagai ketentuan hukum terkait, sehingga pemberlakuan UNCAT 

di Indonesia sampai saat ini masih terkesan pincang. Sebagai contoh, definisi 

penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UNCAT sebagai sebuah delik masih diatur 

secara sporadis dalam berbagai pasal pidana yang ada sehingga penerapannya 

menjadi tidak harmonis dengan ketentuan lainnya dalam UNCAT. Adapun 

perbandingan antara pengaturan tentang penyiksaan dalam UNCAT dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Unsur Pasal 1 UNCAT 
Penganiayaan (Pasal 

351 – 355 KUHP) 

Kejahatan 

Jabatan (Pasal 

422 KUHP) 

Subyek 

Pejabat publik atau 

setiap orang dengan 

pengetahuan atau 

persetujuan seorang 

pejabat resmi atau orang 

lain yang bertindak 

dalam kapasitas resmi 

Siapapun 
Seorang 

Pejabat 

Perbuatan 

 

Dengan sengaja 

menimbulkan rasa sakit 

atau penderitaan yang 

parah, baik secara fisik 

maupun mental  

Menyebabkan perasaan 

tidak enak 

(penderitaan), rasa 

sakit, luka, atau 

rusaknya kesehatan 

pada diri seseorang, 

dengan pemberatan 

hukuman apabila 

tindakan tersebut 

direncanakan dan/atau 

mengakibatkan luka 

berat atau kematian. 

Dalam perkara 

pidana 

menggunakan 

sarana 

paksaan 



Tujuan 

Mendapat informasi dari 

seseorang atau pihak 

ketiga, menghukum 

seseorang atas 

perbuatannya atau 

perbuatan orang ketiga 

atau perbuatan yang 

diduga dilakukan olehnya 

atau pihak ketiga, atau 

mengintimidas atau 

melakukan koersi, atau 

untuk alasan apapun 

berdasarkan diskriminasi 

dalam bentuk apapun. 

Tidak diatur 

Untuk memeras 

pengakuan atau 

untuk 

mendapatkan 

keterangan  

 

 

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat jelas bagaimana norma hukum pidana yang 

berlaku saat ini belum mengatur mengenai kejahatan penyiksaan sebagaimana diatur 

dalam UNCAT yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam penerapannya, UU 

05/1998 yang meratifikasi UNCAT tidak dapat digunakan dengan sendirinya untuk 

menghukum pelaku penyiksaan, melainkan ketentuannya harus terlebih dahulu 

diadopsi sebagai bagian dari hukum pidana, termasuk dengan memberikan sanksi 

pidana terhadap delik penyiksaan yang bunyinya sesuai dengan pasal 1 UNCAT. 

 

Dalam upaya mereformasi hukum pidana Indonesia melalui legislasi Revisi Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), memang terdapat aturan yang spesifik 

mengatur mengenai penyiksaan yakni Pasal 567 RKUHP.5 Namun meskipun 

merupakan perkembangan dari norma yang diatur dalam KUHP, rumusan ini masih 

memiliki kekurangan yakni tidak diaturnya tindak penyiksaan dalam bentuk tindakan 

kejam, tidak mausiawi, dan merendahkan martabat manusia lainnya yang tidak 

termasuk dalam unsur-unsur penyiksaan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UNCAT. 

Selain itu, rumusan ini juga belum mengakomodir pasal 4 UNCAT yang menyatakan 

bahwa pengaturan pidana mengenai penyiksaan harus mencakup hukuman kepada 

setiap orang yang terlibat dalam praktik penyiksaan, yang dalam praktik bisa saja 

 
5 “Setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi, atau orang yang 
bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik, melakukan perbuatan yang 
menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh 
infomasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau menjatuhkan pidana terhadap 
perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang 
tersebut, atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.” 
 



berupa atasan pejabat yang memberikan instruksi untuk melakukan penyiksaan. 

Untuk menerapkan UNCAT secara utuh, maka aspek ini harus turut diatur secara 

tegas.  

 

Selain pasal 1 UNCAT yang sedang diupayakan untuk diatur dalam RKUHP, pengaturan 

krusial lainnya yang terdapat dalam UNCAT ialah pasal 12 yang menyatakan bahwa 

negara harus memastikan adanya otoritas yang kompeten yang secara langsung 

melakukan penyelidikan-penyidikan secara imparsial ketika ada bukti permulaan yang 

cukup atau informasi terpercaya tentang adanya tindak penyiksaan atau perlakuan 

tidak manusiawi lainnya. Pada praktiknya di Indonesia, dugaan penyiksaan yang 

dilakukan oleh aparat negara (polisi & tentara) harus terlebih dahulu melalui 

mekanisme penyelidikan secara internal melalui Propam (Polri) dan POM (TNI) 

sebelum diteruskan menjadi penyelidikan pidana berdasarkan keputusan 

penyelidikan internal tersebut. Masalahnya, pemantauan kami sebagaimana akan 

dijabarkan dalam bagian berikutnya menunjukan bahwa kasus-kasus kekerasan yang 

diadili secara internal baik oleh Kepolisian maupun TNI nyaris tidak pernah dilanjutkan 

ke ranah hukum pidana di pengadilan umum.  

 

Adapun rangkuman mengenai penerapan pengaturan dalam UNCAT oleh negara kami 

rangkum dalam tabel berikut: 



Mandat CAT Progress Penerapan 

Pasal 4 

1. Negara wajib menjadikan segala bentuk penyiksaan sebagai 

tindak pidana berdasarkan hukum nasional 

2. Pemidanaan terhadap delik penyiksaan harus mencakup setiap 

orang yang terlibat dalam tindak penyiksaan,  

3. Sanksi pidana terhadap penyisaan harus selaras dengan derajat 

keseriusan tindak penyiksaan 

1. Sampai saat ini, belum ada pengaturan dalam hukum nasional 

yang secara spesifik berisi delik penyiksaan sebagaimana diatur 

dalam pasal 1 UNCAT 

2. Meskipun RKUHP sudah mengadopsi pasal 1 UNCAT sebagai 

delik penyiksaan, namun RKUHP belum secara tegas mengatur 

perluasan pidana terhadap orang-orang lain yang terlibat dalam 

peristiwa penyiksaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 UNCAT, 

khususnya pejabat publik yang mengetahui namun melakukan 

pembiaran terhadap peristiwa penyiksaan. 

3. Penerapan poin ini belum dapat ditentukan menimbang delik 

penyiksaan berdasarkan pasal 1 UNCAT belum secara umum 

digunakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.  

Pasal 12 

1. Negara wajib memastikan adanya pengadilan secara segera dan 

imparsial setiap kali ada dugaan kuat perihal terjadinya peristiwa 

penyiksaan di wilayahnya 

 

1. Secara normatif, saat ini ketika ada peristiwa penyiksaan maka 

peristiwa tersebut meskipun tidak dapat dikenakan delik 

penyiksaan karena belum ada pengaturannya, namun dapat 

dikenakan delik penganiayaan. Meskipun begitu, pada 

praktiknya khususnya terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum, nyaris tidak pernah ada kasus 

penyiksaan yang pelakunya diadili melalui mekanisme 

pengadilan pidana. Berdasarkan data kami, dari 45 kasus 

penyiksaan oleh aparat kepolisian dalam periode Juni 2019-Mei 

2020, tidak ada satupun kasus yang diselesaikan melalui 



pengadilan pidana, dan kebanyakan hanya diselesaikan melalui 

mekanisme internal Polri. 

 

Pasal 16 

1. Negara harus secara aktif mencegah terjadinya tindakan tidak 

manusiawi di luar definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam 

pasal 1 UNCAT, yang terjadi berdasarkan dorongan, persetujuan, 

atau sepengetahuan pejabat resmi atau orang lain yang bertindak 

dalam kapasitas pejabat resmi 

 

1. Penerapan pasal ini masih sangat jauh menimbang bahkan delik 

penyiksaan saja belum diatur dalam hukum positif saat ini. Pun 

apabila RKUHP nantinya disahkan, pengaturan dalam RKUHP 

pun belum mengandung delik perbuatan tidak manusiawi yang 

unsur-unsurnya tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 

UNCAT dan terjadi berdasarkan dorongan, persetujuan, atau 

sepengetahuan pejabat resmi atau orang lain yang bertindak 

dalam kapasitas pejabat resmi 

 

 

 

 



3. Temuan KontraS 

 

Pada bagian ini, KontraS akan menjelaskan mengenai temuan atas kasus penyiksaan 

berdasarkan pemantauan media dan pendampingan kasus yang diterima oleh KontraS 

selama periode Juni 2019 – Mei 2020. Adapun dalam bagian ini, kami akan membahas 

sejumlah hal, di antaranya, gambaran umum praktik penyiksaan melalui pemantauan 

media dan pendampingan kasus, penyiksaan dan COVID-19, penyiksaan siber, dan 

impunitas yang mengakibatkan keberulangan praktik penyiksaan. 

 

3.1 Situasi dan Kondisi Penyiksaan di Indonesia (Juni 2019 – Mei 2020) 

 

Berdasarkan pantauan KontraS melalui media dan informasi yang kami dapat dari 

jaringan – jaringan kerja KontraS di daerah, pada periode Juni 2019 hingga Mei 2020, 

terdapat 62 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di 

Indonesia. Pemantauan kasus ini terjadi di tengah pemberitaan yang minim mengenai 

praktik penyiksaan, terdapat isu nasional yang sedang naik (contoh: pandemi COVID-

19), internet throttling di Indonesia (pascapengumuman pemilu, aksi reformasi 

dikorupsi, hingga kerusuhan Papua) dan tertutupnya akses bagi keluarga korban untuk 

memberikan informasi karena tekanan dari aparat.  

 

Namun kami melihat, proses penegakan hukum tidak berubah menjadi lebih baik, 

seperti minimnya tindak lanjut atas peristiwa penyiksaan, proses damai antara pelaku 

dan korban yang membuat kasus penyiksaan masih berulang dari tahun ke tahun 

dengan pola yang sama. Kendati demikian, KontraS berfokus pada peristiwa 

penyiksaan yang terjadi, bukan seberapa tinggi atau rendahnya peristiwa penyiksaan 

yang ada selama satu tahun. 

 



 
 

 
Infografis 3.1 

 

Dari total 62 kasus penyiksaan yang terdata melalui pemantauan media dan informasi 

dari jaringan, aktor dominan pelaku penyiksaan masih tinggi terjadi di ranah kepolisian 

dengan 48 kasus. Disusul dengan TNI (AD, AU, AL) sebanyak 9 kasus, dan sipir 5 kasus. 

Dari 62 kasus tersebut, tercatat 220 korban dengan rincian 199 orang luka-luka, dan 

21 orang tewas. Sebaran peristiwa praktik penyiksaan menunjukkan kasus penyiksaan 

tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan (9 kasus), DKI Jakarta (8 kasus), dan Nusa Tenggara 

Timur (6 kasus). Bentuk penyiksaan pada tiga provinsi tersebut terjadi pada kasus, 

seperti salah tangkap, pembubaran aksi, penyiksaan anak, dan penyiksaan tahanan.  
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Infografis 3.2 

 

Praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang sering digunakan sebagai 

metode penyidikan dan “artikulasi relasi kuasa” ketika praktik-praktik penyiksaan dan 

tindakan kejam lainnya dilakukan selain sebagai jalan pintas untuk mendapatkan 

pengakuan dari Tersangka dan/atau Korban, juga menjadi ajang bagi anggota Polisi 

untuk menunjukkan relasi kuasanya sehingga timbul tindakan-tindakan arogansi 

aparat penegak hukum terhadap masyarakat. Akibatnya, korban yang statusnya juga 

belum menjadi tersangka pun, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan 

menjadi korban penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. Hal ini terlihat dari temuan 

kami yang menjadi korban penyiksaan sebagian besar berstatus warga sipil atau 

setidaknya tersangka tercatat 48 kasus. Sedangkan, untuk tahanan atau pelaku 

kriminal tercatat 14 kasus.  

 

Selain sebagai bentuk relasi kuasa atau arogansi aparat penegak hukum, praktik-

praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya juga acapkali digunakan sebagai 

bentuk penghukuman murni dan mendapatkan pengakuan dari korban maupun 

pelaku terkait dengan kasus yang disangkakan. Dari pemantauan kami, praktik 

penyiksaan masih terjadi dalam 40 kasus untuk mendapatkan pengakuan, sedangkan 

22 kasus yang terjadi dengan motif penghukuman murni. Praktik-praktik penyiksaan 

dan tindakan kejam lainnya ini acap kali dipakai sebagai jalan pintas oleh aparat 

penegak hukum dalam proses penyidikan, sehingga proses penyidikan akan dengan 

mudah diselesaikan oleh penyidik dengan adanya pengakuan dari korban atau pelaku 

yang disangkakan melakukan tindak pidana.  



 

Dalam pemantauan kami mengenai jenis kasus praktik penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi lainnya, menunjukkan praktik penyiksaan didominasi oleh kasus salah 

tangkap. Kami menemukan bahwa praktik penyiksaan kerap kali terjadi pada kasus 

salah tangkap. Tercatat 46 kasus praktik penyiksaan pada kasus salah tangkap dan 

praktik penyiksaan pada kasus murni kriminal sejumlah 16 kasus. Dominasi kasus salah 

tangkap ini semakin menegaskan bahwa praktik penyiksaan berkaitan erat dengan 

artikulasi relasi kuasa antara penegak hukum dan korban/terduga pelaku yang 

disangkakan. Hal ini diperkuat dengan temuan kami bahwa sebagian besar praktik 

penyiksaan menyasar pada warga sipil atau yang belum terbukti bersalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografis 3.3 

 

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengaduan masyarakat yang didokumentasikan 

oleh KontraS, terdapat sejumlah tempat yang biasa digunakan oleh para pelaku untuk 

melakukan penyiksaan, kami membaginya menjadi dua, yakni sel tahanan dan tempat 

publik. Praktik penyiksaan dalam sel tahanan menjadi lokasi dominan terjadinya 

penyiksaan. Alasan utamanya terjadi di sel tahanan karena lokasi tersebut merupakan 

ruang tertutup yang hanya bisa diakses bebas oleh petugas saja. Kami mencatat 34 

peristiwa praktik penyiksaan terjadi di sel tahanan/lapas dengan rincian 27 kasus di 

sel tahanan kepolisian, 1 kasus di tahanan militer, dan 1 kasus terjadi di lapas.  

 

Dalam sejumlah kasus, praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya juga 

kerap terjadi di tempat/ruang publik. Dalam pemantauan kami, tercatat 29 peristiwa 

terjadi di tempat publik. Tempat terbuka/publik adalah lokasi yang mudah diakses 

oleh siapapun, seperti hotel, rumah kosong, halaman gedung, area perumahan warga, 

mako brigif, dan sebagianya. Kedua lokasi ini, umumnya ditujukan sebagai bentuk 

penghukuman terhadap korbannya. 
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Tempat Publik Sel Tahanan



 
Infografis 3.4 

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

kosong” menjadi instrumen dominan dalam tindakan penyiksaan, seperti saat 

melakukan pemukulan. Memukul/Menendang merupakan metode yang paling umum 

dipakai dalam peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Korban 

biasanya dipukuli dengan tangan kosong maupun dengan benda seperti kayu, rotan, 

hingga palu besi guna memperoleh keterangan maupun sebagai bentuk 

penghukuman. Dalam beberapa peristwa, korban yang sudah tidak berdaya terus 

dipukuli oleh pelaku hingga berujung pada kematian. Metode ini menyebabkan luka-

luka seperti luka lebam, lecet, hingga kerusakan pada tulang dan fungsi organ tubuh 

bagian dalam. Metode Penyiksaan seperti ini juga mengakibatkan tekanan dalam 

bentuk psikologis bagi korban yang mengalaminya. 

 

a. Polri 
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Benda
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Senjata
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Berdasarkan penelusuran media, kami menemukan 48 praktik penyiksaan yang terjadi 

di lingkaran institusi Polri dengan mayoritas terjadi di ranah Polres sebanyak 28 kasus, 

disusul Polsek 11 kasus, dan Polda 8 kasus. Dengan instrumen penyiksaan 

menggunakan tangan kosong. Kami menduga praktik penyiksaan ini berlangsung saat 

proses interogasi saat seseorang berstatus sebagai tersangka. Salah satu kasus yang 

terjadi ialah seorang pemuda di Jeneponto bernama Irfan (20) diduga menjadi korban 

salah tangkap dan penyiksaan oleh lima anggota Tim Pegasus Polres Jeneponto, 

Sulawesi Selatan. Warga Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto 

itu dipaksa mengaku oleh polisi sebagai pelaku pencurian emas seberat 70gram milik 

Daeng Nojeng, mantan atasannya yang juga pemilik wisata lembah hijau rumbia. 

keesokan harinya Irfan dilepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.6 

 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masih terdapat lubang yang besar atas 

pengawasan yang terjadi antar satuan tingkatan. Tindakan kekerasan yang dominan 

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

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

evaluasi yang tidak berjalan dengan baik; 3) penegakan hukum yang tidak 

menimbulkan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan. 

 

 

 
6 https://cakrawalainfo.id/polres-jeneponto-diduga-salah-tangkap-korban-dipaksa-mengaku/ diakses 
pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 17.20 
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Dalam mendukung validitas data pemantauan media, KontraS mengirimkan surat 

keterbukaan informasi publik kepada Polri (Nomor surat KIP 46/SK-KontraS/III/2020 

tanggal 5 Maret 2020). Berdasarkan keterangan dari jawaban Polri, jumlah laporan 

terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri periode Agustus 2019 s.d. 

Februari 2020 sebanyak 38 kasus. dari 38 kasus tersebut diporses sebagai pelanggaran 

disiplin sebanyak 23 kasus dan pelanggaran KEPP sebanyak 15 kasus. kasus yang telah 

selesai sidang dan mendapatkan putusan sidang sebanyak 15 kasus, yaitu sidang 

disiplin 9 kasus dan sidang Komisi KEPP 6 kasus. sedangkan, jumlah kasus pelanggaran 

kode etik profesi Polri lainnya sebanyak 462 kasus.7 

 

Dari penelusuran penindakan praktik penyiksaan yang kami pantau melalui media, 

tidak ada satu kasus pun yang berlanjut ke proses pidana. Kami melakukan sampling 

terhadap 45 kasus. Sebanyak 40 kasus tidak ada proses lanjutan8, 2 kasus mencabut 

laporan, 3 kasus sidang etik. 

 

Dominasi praktik penyiksaan oleh Polri menunjukkan hal ini patut menjadi perhatian 

bagi Korps Bhayangkara untuk meningkatkan kembali model pengawasan dengan 

memantau tendensi, potensi serta peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang 

dengan melakukan praktik penyiksaan. Pemantauan ini musti dilakukan secara 

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

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

dibangun dapat mencegah penyalahgunaan wewenang secara efektif. 

  

 
7 Namun, dalam jawabannya, Polri tidak melakukan kategorisasi kasus yang dilakukan oleh anggotanya. 
8 Beberapa alasan yang menjadi latar belakang tidak adanya proses lanjutan, contohnya pemberian 
uang santunan, kurangnya saksi, dipaksa menandatangani perjanjian tidak melanjutkan kasus 



b. TNI 
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Sejak bulan Juni 2019 sampai Mei 2020, KontraS menghimpun informasi dari media, 

jaringan di daerah, serta pendampingan kasus dalam memantau kekerasan oleh TNI. 

kami menemukan bahwa praktik penyiksaan oleh TNI tercatat 9 kasus dengan motif 

sebagai penghukuman. Praktik penyiksaan oleh TNI didominasi oleh matra Angkatan 

Darat sejumlah 7 kasus dan 1 kasus dari Angkatan Laut. Salah satu contoh kasus yang 

terjadi ialah kematian dua warga sipil di Kampung Yoparu, Distrik Sugapa, Kabupaten 

Intan Jaya, Papua. Kepala Kampung Yoparu, Distrik Sugapa, Merkias Tipagau 

menegaskan bahwa yang ditembak mati TNI pada 18 Februari 2020 di kampung 

Yoparu adalah masyarakat sipil, bukan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua 

Barat (TPNPB)9. Hal ini sejalan dengan pemantauan KontraS yang menemukan bahwa 

kasus penyiksaan mayoritas terjadi di daerah Papua dengan dominasi aktor adalah 

Angkatan Darat. Selain itu, instrumen penyiksaan yang dominan ialah tangan kosong 

dan senjata api.  

 

Kami juga mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada institusi TNI10 

perihal kasus dugaan kekerasan dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota 

TNI. Berdasarkan jawaban dari Mabes TNI menyebutkan bahwa terdapat 10 kasus 

yang dilakukan oleh TNI AD. Sedangkan, nihil untuk matra AU dan AL. Sayangnya, hasil 

 
9 Sumber: https://suarapapua.com/2020/02/23/video-tni-tembak-mati-warga-sipil-bukan-anggota-
tpnpb/ diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.30 
10 Nomor surat KIP 46/SK-KontraS/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 

https://suarapapua.com/2020/02/23/video-tni-tembak-mati-warga-sipil-bukan-anggota-tpnpb/
https://suarapapua.com/2020/02/23/video-tni-tembak-mati-warga-sipil-bukan-anggota-tpnpb/


dari surat keterbukaan informasi publik tersebut11 hanya menunjukkan total kasus 

yang ditangani tanpa menjelaskan perihal tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut.  

 

Berdasarkan penelusuran media yang kami lakukan, dari 9 kasus yang dilakukan oleh 

anggota TNI, tidak ada satupun yang berhasil ditindaklanjuti hingga ke proses pidana. 

Temuan lanjutan kami menemukan 1 kasus hanya sampai proses pemeriksaan pelaku, 

2 kasus lainnya diselesaikan secara kekeluargaan.  

 
c. Sipir 
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Berdasarkan pemantauan KontraS dalam kurun waktu Juni 2019 – Mei 2020, terdapat 

5 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh Sipir di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas). Dari seluruh peristiwa ini, sebanyak 7 orang korban menderita luka-luka 

akibat tindakan tidak manusiawi yang dialaminya. Dari tujuh orang tersebut enam 

orang merupakan narapidana dan 1 orang merupakan tahanan kejaksaan.  Dalam 

berbagai kasus ini, ada penyiksaan yang dilakukan menggunakan tangan kosong dan 

ada juga yang menggunakan benda tumpul. Berdasarkan pemantauan kami, 

kekerasan yang dilakukan oleh sipir umumnya tidak diketahui oleh siapapun sampai 

ada anggota keluarga yang datang untuk menjenguk narapidana. Dalam salah satu 

kasus, keluarga narapidana korban tindakan tidak manusiawi yang datang untuk 

mengecek keadaan korban mengaku dipersulit untuk menemui korban. Dalam 

konteks lembaga pemasyarakatan sebagai upaya negara dalam merehabilitasi 

 
11 Jawaban surat KIP dari Mabes TNI nomor B/213/III/2020 



narapidana untuk mempersiapkan mereka saat nantinya diintegrasikan kembali 

dalam masyarakat, tentunya penggunaaan kekerasan terhadap para narapidana 

bersifat kontraproduktif dengan ide besar dari tujuan pemasyarakatan. 

 

Apabila dilihat melalui kacamata hukum positif, maka kekerasan yang dilakukan oleh 

Sipir terhadap narapidana hanya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan saja. 

Padahal, apabila mengacu pada ketentuan dalam UNCAT, penghukuman tidak 

manusiawi dan melawan hukum terhadap narapidana dapat dikategorikan sebagai 

penyiksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UNCAT karena peristiwa kekerasan 

dalam berbagai peristiwa ini dilakukan oleh pejabat resmi (sipir), memberikan 

penderitaan kepada korban, dan dilakukan dengan tujuan memberi penghukuman 

atas tindakan korban. Dalam salah satu kasus yang masuk dalam pemantauan kami, 

salah seorang tahanan di Rumah Tahanan Kelas II B Unaaha mendapat siksaan dari 

seorang sipir saat sedang dipanggil karena korban diduga terlibat perkelahian di dalam 

Lapas. Dalam peristiwa ini, Ibu korban baru mengetahui perihal penyiksaan yang 

diterima anaknya setelah ia diberi kabar oleh temannya yang menjenguk narapidana 

lain di Lapas tersebut. Korban pun baru dilarikan ke Rumah Sakit setelah ibunya 

datang dan meminta pimpinan Rutan untuk mengeluarkan sementara anaknya untuk 

dibawa ke Rumah Sakit.12 Dalam kasus ini, terlihat adanya masalah yang berlapis 

berupa penyiksaan oleh sipir, tidak adanya informasi kepada pihak keluarga sampai 

tidak sengaja mendapatkan informasi tersebut dari orang ketiga, dan lambatnya 

penanganan Rutan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban 

penyiksaan.   

  

 
12 Sumber: https://beritakotakendari.com/2019/10/diduga-dipukul-petugas-tahanan-rutan-unaaha-
masuk-ugd/ diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pada pukul 20.25 
 

https://beritakotakendari.com/2019/10/diduga-dipukul-petugas-tahanan-rutan-unaaha-masuk-ugd/
https://beritakotakendari.com/2019/10/diduga-dipukul-petugas-tahanan-rutan-unaaha-masuk-ugd/


3.2 Pendampingan atas Kasus Penyiksaan 

 
1. Reformasi Dikorupsi 24-30 September 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 
 

Aksi nasional #ReformasiDikorupsi #RakyatBergerak #TuntaskanReformasi dimulai 

sejak 23 September 2019 di berbagai kota besar di Indonesia antara lain, Malang, 

Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, 

Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh, Palu dan Jakarta, berakhir dengan aksi 

brutal dan represif dari aparat dengan menembakkan gas air mata, meriam air bahkan 

peluru karet. Di Jakarta sendiri ditemukan selongsong-selongsong gas air mata 

kadaluarsa. Tak hanya itu, para demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, 

stasiun, dan rumah ibadah. 

 

Muhammad Ihya Roza ialah satu dari sekian korban penyiksaan yang dilakukan aparat 

kepolisan saat aksi reformasi dikorupsi berlangsung di lingkungan Gedung DPR RI pada 

tanggal 24 September 2020. Roza saat itu, hendak menolong perempuan yang ketika 

itu mengalami tindakan kekerasan oleh sejumlah aparat kepolisian. Sesaat ingin 

melakukan pertolongan, Roza dihadang oleh empat orang Polisi yang berpakaian 

hitam lengkap dengan pelindung di seluruh tubuhnya. Tas korban dirampas lalu 

dibawa ke belakang JCC. Saat sampai di JCC, korban dipukul dan ditendang yang 

mengakibatkan mukanya dipenuhi oleh darah. Kemudian, korban dibawa ke Rumah 

Sakit, selang tidak begitu lama, setelah korban diobati, korban kemudian mengalami 

pemukulan Kembali dari Polisi yang berada di Rumah Sakit tersebut. 

 
 



2. Tilang Berujung Maut, Zaenal Abidin, Nusa Tenggara Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Foto: https://www.jayantaranews.com/2019/09/38948/ 
 
Alm. Zaenal Abidin, seorang warga Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia pada 

tanggal 9 September 2019, akibat penyiksaan yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang 

anggota kepolisian. Dari sembilan orang tersebut, 7 (tujuh) orang merupakan anggota 

satuan polisi lalu lintas (satlantas) dan 2 (dua) orang lainnya masing-masing dari 

satuan reserse narkoba serta anggota Polsek KP3 Polres Lombok Timur. Kasus ini 

bermula ketika Zaenal pada tanggal 5 September 2019 ditilang oleh satlantas Polres 

Lombok Timur yang berujung pada perkelahian, atas peristiwa tersebut kemudian 

Zaenal dilakukan penangkapan. Beberapa hari setelahnya, Zaenal dilarikan ke Rumah 

Sakit dengan luka babak belur di bagian wajah, nelakang leher dan bagian kaki. 

 

Terhadap peristiwa ini, 9 (Sembilan) orang anggota kepolisian yang melakukan 

praktik-praktik penyiksaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atas 

naman Alm. Zaenal Abidin, Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 

(sepuluh) bulan hingga 1 (satu) tahun penjara bagi para pelaku penyiksaan. 

 

Bahwa terkait Putusan tersebut, KontraS berpendapat proses peradilan pidana yang 

dijalankan dalam melakukan pemeriksaan dan penghukuman terhadap para pelaku 

hanya sebatas prosedural semata dimana hanya untuk menunjukkan bahwa Negara 

sudah mematuhi hukum tanpa disertai adanya kesungguhan untuk memberikan efek 

jera terhadap pelaku penyiksaan, yang notabene adalah aparat penegak hukum. Baik 

JPU maupun majelis hakim telah abai menejalankan tugasnya dalam memberikan hak 

atas keadilan bagi keluarga korban. Kasus ini memperpanjang catatan hitam bagi 

peradilan pidana Indonesia yang memberikan ruang keringanan bagi aparat kepolisian 

dalam melakukan tindak kejahatan. 

 

 



3. Pencegahan Covid-19 dengan Melanggar Hukum 

 

                          

 
 

Dalam rangka mencegah kerumunan pada masa pandemik Covid-19, pada 11 April 

2020, sebanyak 9 (sembilan) orang pemuda Desa Batu Cermin, Manggarai Barat, NTT 

didatangi oleh sejumlah anggota Polres Manggarai Barat yang sedang berpatroli. 

Pihak kepolisian kemudian membubarkan sekelompok pemuda tersebut 

menggunakan kekerasan, padahal mereka telah menjelaskan kepada pihak kepolisian 

terkait alasan mereka tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Pihak kepolisian 

kemudian mengangkut sekelompok pemuda tersebut ke Polres Manggarai Barat, 

dimana setelah dibawa ke Polres, para pemuda tersebut kembali mengalami 

penyiksaan oleh beberapa orang anggota Polres hingga mengalami luka-luka. Pasca 

kekerasan itu pihak kepolisian malah justru mengembalikan para pemuda tersebut ke 

Pendopo Desa. 

 

Terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa anggota Polres 

Manggarai Barat tersebut, beberapa pihak dari keluarga korban telah melaporkan 

peristiwa tersebut ke Polres Manggarai Barat. 

 

KontraS mencatat semenjak PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan 

pada 31 Maret 2020, setidaknya sebanyak 944 orang telah ditangkap dibawah Pasal 

93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP 

karena diduga melanggar PSBB. Namun kejadian kali ini di Desa Batu Cermin 



membawa upaya pencegahan Covid kepada eskalasi berbeda yakni penggunaan 

metode penyiksaan. 

 

4. Dugaan Penyiksaan oleh Anggota Polres TTU 

 

 

Dugaan praktik penyiksaan juga dialami oleh seorang anak di bawah umur berinisial 

EF (17) yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota Polres TTU. terkait dengan 

peristiwa tersebut, pihak keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres TTU. 

Peristiwa dugaan praktik penyiksaan ini terjadi pada tanggal 27 April 2020.  Peristiwa 

berawal ketika pada tanggal 22 April 2020 terjadi pengeroyokan terhadap salah 

seorang anggota Polsek Bibiko oleh sejumlah orang tak dikenal, terkait dengan 

peristiwa pengeroyokan tersebut, pada tanggal 26 April pihak kepolisian melakukan 

penangkapan terhadap EF. 

 

Selama proses penangkapan dan interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

terhadap EF, EF mengalami praktik-praktik penyiksaan, yang mana berdasarkan 

informasi yang disampaikan, bahwa selama proses interogasi yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian korban mendapati ancaman dengan senjata api hingga pemukulan ke 

tubuh korban. Ancaman dan pemukulan tersebut dilakukan agar korban mengakui 

tindakan yang disangkakan tersebut, namun korban tetap bersikukuh bahwa korban 

tidak melakukan tindakan sebagaimana yang disangkakan tersebut.  

 



Dugaan penyiksaan baru berhenti ketika salah seorang anggota polisi menujukan 

sebuah foto, yang diduga merupakan salah seorang pelaku pengeroyokan pada 

peristiwa 22 April 2020, korban diminta untuk menghubungi dan menanyakan 

keberadaan pelaku yang ada dalam foto tersebut. Setelah diketahui keberadaan 

pelaku tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku 

tersebut, dan saat yang bersamaan pada saat pihak kepolisian melakukan 

penangkapan dan pengejaran, korban kemudian melarikan diri dan menghubungi 

pihak keluarga terkait dengan peristiwa yang dialaminya dan langsung melaporkan 

peristiwa tersebut ke Polres TTU.  

 

3.3 Penyiksaan Siber (Cyber Torture) 

 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, terdapat pula 

kemungkinan ancaman berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi 

(cybertechnology) untuk keperluan penyiksaan. Hal ini nampak baru, namun pada 

kenyataanya ruang maya memungkinkan terjadinya peristiwa penyiksaan siber. Cara 

yang digunakan dalam penyiksaan siber ini dapat berupa intimidasi, pelecehan, 

mempermalukan, memfitnah, atau memanipulasi informasi data korban yang bersifat 

pribadi. Oleh karena itu, melalui bagian ini kami berupaya mengeksplorasi pola dan 

modus dari apa yang dapat disebut sebagai penyiksaan siber (cybertorture) sebagai 

new emerging situation atau sesuatu yang baru muncul.  Dampak yang timbul akibat 

praktik penyiksaan dapat bersifat fisik atau mental, maka pembahasan isu penyiksaan 

melalui medium siber atau dunia maya menjadi sangat relevan untuk menjadi salah 

satu kajian yang patut untuk dibahas sebagai situasi penyiksaan terkini. Keberadaan 

dunia maya memberikan tanda bahwa hampir semua medium dapat digunakan 

sebagai sarana penyiksaan. 

 

Dalam praktik penyiksaan siber, negara melalui aparat kepolisian dapat menjadi aktor 

pelanggaran HAM. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik 

dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena kelalaian (acts of 

omission). Kelalaian dan pembiaran terjadi saat adanya pelaporan adanya suatu 

pelanggaran, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sehingga, potensi 

keberulangan peristiwa berpotensi terjadi kembali.  

 

Berangkat dari definisi penyiksaan dalam UNCAT (1984) yang menjelaskan tentang 

unsur-unsur pokok13 yang mendasari penyiksaan, maka KontraS berpandangan bahwa 

 
13 “Unsur-unsur pokok” dari apa yang mendasari penyiksaan terkandung dalam Pasal 1 Konvensi 
Menentang Penyiksaan mencakup: Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar 
biasa; Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang 
Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi. 



peristiwa penyiksaan bisa juga terjadi dari medium digital.14 Bahwa dari medium 

manapun, praktik penyiksaan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan 

informasi, pengakuan, hukuman yang dijatuhkan, untuk mengintimidasi atau 

memaksa, "atau karena alasan apa pun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa 

pun"; dan dilakukan oleh, atas dorongan, atau dengan persetujuan atau persetujuan 

dari, seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi.15  

 

Dalam konteks penyiksaan siber, Negara, aktor nonnegara, dan penjahat terorganisir 

tidak hanya memiliki kapasitas untuk melakukan operasi siber yang menimbulkan 

penderitaan psikis dan mental seseorang, tetapi mungkin juga melakukannya demi 

tujuan penyiksaan. Konsekuensi atas penyiksaan siber dapat membuat individu atau 

kelompok merasa cemas, stress, terisolasi dari lingkungan sosial, dan depresi 

berkepanjangan, bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Akibat penyiksaan siber ini, 

individu akan kehilangan rasa aman untuk menyampaikan ekspresinya di ruang digital. 

 

Individu atau kelompok yang secara sistematis ditargetkan oleh cybersurveillance dan 

cyberharassment umumnya tidak dibekali tanpa alat pertahanan yang cukup atau 

perlindungan diri yang efektif. Atas kondisi “ketidakberdayaan” tersebut, dalam 

konteks ini, sejatinya sebanding dengan tahanan fisik. Bergantung pada situasinya, 

ketidakhadiran fisik dan anonimitas pelaku bahkan dapat memperburuk emosi korban 

tentang ketidakberdayaan, kehilangan kendali, dan semakin merentankan kondisi 

psikis korban akibat rasa malu yang didapat dari publik karena pencemaran nama baik. 

Pada konteks tersebut, merendahkan martabat manusia bisa sama traumatisnya 

dengan penyiksaan fisik. 

 

Berangkat dari pengantar penyiksaan siber di atas, kami hendak memberikan contoh 

kasus yang dialami oleh Ravio Patra dan Fisco Mudjito atas kasus peretasan dan 

manipulasi informasi yang dialami oleh keduanya.  

 

i. Ravio Patra16 

 

Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan pada Selasa, 22 April 2020 

sekitar pukul 14.00 WIB, Ravio Patra mengadu kepada SAFEnet kalau ada yang 

meretas WhatsApp miliknya. Ketika ia mencoba menghidupkan WhatsApp, 

 
14 Hal ini juga menjadi perhatian Nils Melzer, Special Rapporteur PBB untuk isu penyiksaan yang—
menjadi bahasan dalam Sidang PBB—memperingatkan bahwa internet dapat digunakan secara 
sistematis untuk menargetkan individu-individu dari jarak jauh - melalui intimidasi, pelecehan, 
pengawasan, mempermalukan di depan umum, dan fitnah. Lihat: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E 
15 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 26 June 1987 
16 Sumber: https://kontras.org/2020/04/23/pernyataan-bersama-segera-lepaskan-ravio-patra-
hentikan-kriminalisasi-ungkap-pelaku-peretasan/ diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 17.30 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E
https://kontras.org/2020/04/23/pernyataan-bersama-segera-lepaskan-ravio-patra-hentikan-kriminalisasi-ungkap-pelaku-peretasan/
https://kontras.org/2020/04/23/pernyataan-bersama-segera-lepaskan-ravio-patra-hentikan-kriminalisasi-ungkap-pelaku-peretasan/


muncul tulisan, “You’ve registered your number on another phone”. Setelah 

Ravio melakukan pengecekan inbox SMS, ternyata ada permintaan pengiriman 

One Time Password (OTP) yang biasanya dipakai untuk mengonfirmasi 

perubahan pada pengaturan Whatsapp. Di antara pukul 13.19 WIB hingga 14.05, 

Ravio mendapatkan panggilan dari nomor 082167672001, 081226661965 dan 

nomor telepon asing dengan kode negara Malaysia dan Amerika Serikat. Ketika 

diidentifikasi melalui aplikasi, nomor tersebut merupakan milik AKBP HS dan Kol 

ATD. Kuat dugaan kami bahwa pelaku pembobolan menemukan cara mengakali 

nomer mereka untuk bisa mengambil alih Whatsapp yang sebelumnya 

didaftarkan dengan nomor Ravio. Karena OTP dikirim ke nomer Ravio, besar 

kemungkinan pembobol sudah bisa membaca semua pesan masuk lewat nomer 

tersebut. Ravio sudah menerapkan keamanan berlapis pada WhatsApp 

miliknya: dia telah menerapkan two-step verification dan juga memasang sidik 

jari, meski nampaknya kemampuan penyadap bisa menembus semua itu. Ravio 

juga sempat mengumumkan secara terbuka melalui akun @raviopatra di 

Twitter bahwa WhatsApp miliknya diretas dan dikendalikan oleh orang lain, dan 

meminta agar tidak ada yang mengontak WhatsApp-nya, tidak menanggapi 

pesan yang datang dari nomornya, dan meminta agar akunnya dikeluarkan dari 

berbagai WhatsApp Group. Dua jam setelah membuat pengumuman, tepatnya 

pada pukul 19.00 WIB, WhatsApp milik Ravio akhirnya berhasil dipulihkan. 

Selama diretas, pelaku menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi 

sekitar pukul 14.35 WIB. Pesan yang dikirimkan ke sejumlah nomor tidak dikenal 

berbunyi, “KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 

30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA 

DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH”. 

 

ii. Kasus Pembatalan Diskusi dan Peretasan Panitia CLS UGM17 

 

Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society FH UGM 

(CLS) tentang “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari 

Sistem Ketatanegaraan” mendapatkan teror dan Intimidasi, hingga ancaman 

pembunuhan, intimidasi untuk mengubah judul hingga membatalkan acara, 

hingga indikasi kriminalisasi atas dugaan makar. Bahkan Guru Besar Hukum Tata 

Negara FH UII yang diundang menjadi Narasumber pun mengalami teror dan 

telah melaporkan kasusnya kepada Polda DIY18.  

• Pada tanggal 27 Mei 2020, poster diskusi rilis di akun Instagram @clsfhugm. 
Setelah poster diskusi tersebut dirilis, banyak yang tertarik dan mendaftar 

 
17 Sumber: rilis CLS FH UGM (kronologis utuh terlampir) 
18 Sumber: https://tirto.id/kasus-peretasan-teror-diskusi-cls-ugm-polisi-lambat-bertindak-fECn diakses 
pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 09.30 

https://tirto.id/kasus-peretasan-teror-diskusi-cls-ugm-polisi-lambat-bertindak-fECn


hingga hampir mencapai 300 orang. Para peserta ini kemudian di invite ke 
dalam dua grup whatsapp CLS. Namun yang menjadi kejanggalan yang masuk 
ke dalam dua grup tersebut menjadi lebih dari 400 orang.  

• Pada tanggal 28 Mei 2020, muncul narasi negatif yang dikeluarkan oleh Bagas 
Pujilaksono tanpa melakukan konfirmasi secara langsung kepada 
Constitutional Law Society (CLS), yang menyebutkan bahwa kami melakukan 
gerakan makar (https://www.tagar.id/gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-
sibukatasi-covid19). Kemudian, seiring berjalannya waktu, keadaan semakin 
tidak kondusif. Constitutional Law Society (CLS) melakukan penggantian judul 
diskusi dari yang sebelumnya diskusi berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden 
Di Tengah Pandemi Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan” menjadi 
“Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem 
Ketatanegaraan” dan klarifikasi (https://www.tagar.id/tuduhanmakar-di-
seminar-ugm-yogyakarta-salah-tafsir). Hal ini dilakukan agar tidak 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang sejak awal sudah membuat 
narasi negatif terkait judul kegiatan diskusi tersebut tanpa melakukan 
konfirnasi secara langsung kepada Constitutional Law Society (CLS).  

• Pada tanggal 29 Mei 2020, akun Whatsapp narahubung diskusi, akun 
instagram @clsfhugm diretas. Terlebih lagi, narasumber dan keluarga dari 
narahubung diskusi mendapatkan teror, intimidasi melalui manipulasi 
informasi. 

KontraS menghubungi kedua pihak untuk memastikan terkait dengan kondisi yang 

mereka harus hadapi, saat dan pasca, peretasan terjadi. Keduanya mengaku merasa 

cemas, over-thinking, stress, perasaan tidak tenang akan ada hal serupa yang terjadi 

di kemudian hari, dan trauma berkepanjangan. Berangkat dari keterangan korban atas 

dampak yang dialami tersebut, KontraS meyakini bahwa ada korelasi antara kegiatan 

dunia maya dan penyiksaan (siber) yang terjadi. Dampak yang timbul akibat peretasan 

dan manipulasi informasi tersebut memenuhi “unsur pokok” definisi penyiksaan yang 

ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional dan yurisprudensi terkait. 

Terkait dengan peran negara, dari kedua kasus tersebut, aparat penegak hukum tidak 

berhasil menemukan pelaku peretasan. 

 

Melalui dua kasus di atas, maka menyoroti isu penyiksaan tidak lagi harus 

mengkonsepsikan sesuatu yang terjadi ketika penyiksa dan korban berada dalam 

kedekatan fisik satu sama lain. Melalui dimensi dunia maya seperti pada kasus di atas 

menyoroti bahwa penyiksa (aktor yang belum diketahui) dan korban dapat terpisah 

secara fisik, namun dampak yang dialami oleh korban tidak jauh berbeda dengan 

penyiksaan fisik. 

 

Di sisi lain, praktik penyiksaan siber pada dua kasus di atas ditujukan kepada 

individu/kelompok yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk 

menyeimbangkan diskursus negara. meski belum diketahui dari mana asal (dalang) 

pengganggu, praktik penyiksaan siber adalah salah satu bentuk intimidasi terhadap 



kebebasan sipil—ekspresi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik 

penyiksaan menjalar jadi intimasi siber dengan doxxing, defamation, manipulasi 

informasi tentang individu/kelompok yang sedang mengkritik negara. Meski 

demikian, pola penegakan hukum, baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan siber, 

kerap sebelah mata dan tidak tegas yang menyebabkan peristiwa seperti ini terus 

berulang. selain itu, ketidaktegasan tersebut juga menjadi salah satu tanda bahwa ada 

teror terhadap warga negara yang sedang berekspresi tentang kebijakan negara. 

 

3.3 Impunitas: Kultur Kekerasan dan Lemahnya Penegakan Hukum 
 
Melihat situasi dan kondisi penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya tanpa 

diimbangi dengan pencegahan dan penghukuman terhadap para pelaku, 

menunjukkan ketidakseriusan negara untuk mencegah dan menghentikan praktik-

praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya walaupun negara sudah meratifikasi 

beragam aturan-aturan tentang pelarangan praktik-praktik penyiksaan dan tindakan 

kejam lainnya yang diadopsi ke dalam UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi 

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia. 

 
Pada praktiknya di Indonesia, praktik penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi, TNI, Sipir 

harus terlebih dahulu melalui mekanisme penyelidikan secara internal melalui 

Propam (Polri), POM (TNI), atau inspektorat kementerian sebelum diteruskan menjadi 

penyelidikan pidana berdasarkan keputusan penyelidikan internal tersebut. Namun, 

selama periode satu tahun terakhir, kami tidak menemukan penyelidikan internal 

dilanjutkan ke ranah mekanisme pidana.  

 

Berdasarkan data yang kami terima langsung dari Polri, dari 38 kasus kekerasan 

anggota kepolisian yang mereka temui dalam periode Agustus 2019 – Februari 2020, 

keseluruhan kasus tersebut diselesaikan secara internal dan tidak ada yang 

dilanjutkan ke ranah pidana.19 Sedangkan, pada TNI, dari data yang kami terima 

langsung dari 10 kasus kekerasan anggota TNI periode Agustus 2019 – Februari 2020 

tidak menjelaskan mengenai tindak lanjut penanganan perkara.20 

 

Hal ini menunjukkan mekanisme internal lembaga negara dalam memeriksa dugaan 

kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya justru berpotensi digunakan sebagai 

tameng untuk melindungi para aparat pelaku kekerasan dari sanksi pidana yang 

sejatinya merupakan amanat pasal 12 UNCAT21.  

 
19 terlampir 
20 terlampir 
21 Negara wajib memastikan adanya pengadilan secara segera dan imparsial setiap kali ada dugaan kuat 

perihal terjadinya peristiwa penyiksaan di wilayahnya 

 



 

Dalam konteks kultur, baik TNI maupun Polri masih memilki masalah yang sama yakni 

impunitas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, selama satu tahun terakhir 

tidak ada satupun kasus penyiksaan baik oleh aparat Polri maupun TNI yang 

diselesaikan secara tuntas melalui peradilan pidana, yang mana hal ini sangat 

berbanding terbalik dengan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat 

sipil. Padahal, proses hukum aparat Polri dan TNI secara pidana melalui peradilan 

umum merupakan suatu hal yang sangat dimungkinkan dan bahkan dipromosikan 

dalam hukum positif yang saat ini berlaku. Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 14/2011 

misalnya, telah menegaskan bahwa penerapan sanksi internal berupa sanksi Kode Etik 

Profesi Polri tidak menghilangkan tuntutan pidana dan/atau perdata kepada anggota 

yang diberi sanksi.  

 

Di ranah TNI, negara juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk merombak 

sistematika peradilan militer. Sampai saat ini, masih terdapat pertentangan antara 

pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang 

menyatakan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal 

pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum 

dalam hal pelanggaran hukum pidana umum dengan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa peradilan 

militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit, yang berdasarkan UU 

dipersamakan dengan prajurit, anggota badan yang oleh UU disamakan dengan 

prajurit, dan seseorang yang dengan keputusan Panglima dan Menteri Pertahanan 

harus diadili oleh pengadilan militer. Sejalan dengan amanat reformasi sektor 

keamanan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sektor keamanan, 

maka pengadilan terhadap tentara yang melakukan tindak pidana selain pidana militer 

yang biasa dilakukan secara tertutup merupakan skema yang sudah harus diganti 

dengan skema peradilan umum.  

 

Secara umum, praktik penyiksaan masih terus berlangsung akibat a) Sistem hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai yang ditandai dengan 

lebarnya jarak (gap) antara peraturan domestik dengan standard internasional hak 

asasi manusia. b) Kultur kekerasan dan penyiksaan dimana penyiksaan sangat dekat 

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

masyarakat yang menjadikan penyiksaan menjadi hal yang lumrah dan ditoleransi 

dengan mengatasnamakan keamanan negara dan ketertiban sosial. c) Politik 

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

kegagalan penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku-pelaku penyiksaan, 

tidak terjaminnya hak-hak korban penyiksaan dan rentan terus berulang atau 

terjadinya kasus-kasus miscarriage of justice. 

 



Ketidakmungkinan—secara de jure atau de facto—untuk membawa pelaku 

pelanggaran hak asasi manusia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya baik 

dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner menyebabkan 

praktik penyiksaan terus menerus terjadi. Terlebih lagi, model penegakan hukum yang 

dilakukan kepada aktor-aktor penyiksaan hanya ditindak di tingkat internal yang 

pengawasannya dilakukan dari rekan sesama profesi. Besar dugaan kami adanya 

semangat korps dan pemakluman kasus dari yang dilakukan para pelaku penyiksaan. 

Sehingga konsekuensi lanjutannya ialah mereka tidak dapat dijadikan objek 

pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, 

pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang 

sesuai, serta melakukan reparasi kepada korban-korban mereka. 

 

4. Kesimpulan & Rekomendasi 

 

4.1. Kesimpulan 

 

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

antaranya:  

 

Pertama, Berdasarkan pemantauan media, KontraS menemukan bahwa angka 

penyiksaan masih didominasi oleh kepolisian (62 peristiwa) yang menggunakan 

tangan kosong sebagai instrumen penyiksaannya dengan motif menghukum untuk 

mendapatkan pengakuan. Hal tersebut sejalan dengan tempat penyiksaan terjadi di 

sel tahanan yang kami duga berangkat dari proses penyidikan.  

 

Kedua, Praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang sering digunakan 

sebagai metode penyidikan dan “artikulasi relasi kuasa” ketika praktik-praktik 

penyiksaan dan tindakan kejam lainnya dilakukan selain sebagai jalan pintas untuk 

mendapatkan pengakuan dari Tersangka dan/atau Korban, juga menjadi ajang bagi 

anggota Polisi untuk menunjukkan relasi kuasanya sehingga timbul tindakan-tindakan 

arogansi aparat penegak hukum terhadap masyarakat. 

 

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

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

komitmen tersebut harus diukur melalui bagaimana negara dapat 

mengimplementasikan ratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional melalui 

sistem hukum nasional (RKUHP) dengan mengedepankan standar-standar yang 

berlaku pada UNCAT.  

 

Keempat, Mengingat segala bentuk penyiksaan yang berdampak pada fisik dan mental 

seseorang, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa negara harus 



memperluas definisi penyiksaan tidak hanya berbatas pada penyiksaan fisik semata, 

melainkan penyiksaan siber agar ke depan peristiwa ini tidak menjadi pola yang 

berulang. 

 
4.2 Rekomendasi 
 
Pertama, sebagai bentuk akuntabilitas dan perbaikan terhadap institusi yang dominan 

terhadap terjadinya praktik - praktik penyiksaan, sudah saatnya membuka diri untuk 

evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal. Baik institusi 

Polri, TNI, maupun Lembaga Pemasyarakatan harus memastikan bahwa anggotanya 

yang terlibat dalam kasus penyiksaan diproses secara adil dan sesuai dengan hukum 

yang berlaku, dengan mekanisme hukum yang transparan dan dapat diakses oleh 

publik. 

 

Kedua, Institusi-institusi negara independen yang memiliki mandat untuk melakukan 

fungsi pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan secara ketat harus 

menggunakan alat ukur terpercaya (salah satunya mekanisme vetting) untuk 

mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan penyiksaan. Institusi eksternal 

tersebut harus dipastikan dapat bersinergi dengan institusi negara lainnya (internal) 

untuk memastikan adanya mekanisme pencegahan, penghukuman atas kejahatan 

penyiksaan yang masih berjalan, perlindungan kepada saksi dan korban serta 

pemulihan hak-hak korban sesuai dengan standar instrumen hukum HAM 

Internasional. Selain itu, seiring dengan berjalannya inisiasi NPM oleh lima lembaga 

negara, KontraS mengusulkan kepada pemerintah segera menyusun proses ratifikasi 

OPCAT. Sebab, NPM memiliki mandat untuk melakukan kunjungan regular ke tempat-

tempat penahanan seseorang yang kebebasannya dirampas. 

 
Ketiga, merumuskan peraturan perundang-undangan nasional khusus mengenai 

penghapusan praktik penyiksaan dan tindakan atau penghukuman yang kejam, tidak 

manusiawi, yang merendahkan manusia lainnya dengan mengacu pada keseluruhan 

substansi yang terkandung dalam UN CAT. 

 

Keempat, Kasus yang dialami oleh Ravio dan sejumlah panitia dan narasumber diskusi 

di UGM dapat menjadi salah satu indikator untuk memulai perhatian terhadap 

penyiksaan siber dan melakukan penelusuran perihal pelaku penyiksaan siber yang 

melakukan manipulasi informasi, doxxing, dan ancaman supaya kejadian serupa tidak 

terjadi lagi di kemudian hari. 

 
  



5. Lampiran 

 
i. Surat Jawaban KIP Polri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii. Surat Jawaban KIP TNI 
 

 
 
 
 
 
  



iii. Rilis pers Kasus Pembatalan dan Diskusi di UGM 
 

 



 







 







 


