Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas
Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74
oleh
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

I. Pengantar
Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-74, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS) memberikan catatan mengenai akuntabilitas Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) untuk periode Juli 2019 – Juni 2020. Laporan ini disusun berdasarkan
pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS, sebagai salah satu bentuk keterlibatan
masyarakat sipil dalam mewujudkan reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk
menjamin terjadinya demokratisasi dan kontrol dari pihak sipil terhadap sektor keamanan.
Selain itu, laporan ini berupaya mendorong akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan
fungsinya terdiri atas: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum;
dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 1
Pada usianya yang ke-74, Korps Bhayangkara masih dibayangi oleh perilaku anggotanya yang
jauh dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sejumlah peristiwa tindak kekerasan yang
berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlangsung dan berulang.
Dalam temuan KontraS, selama periode Juli 2019 – Juni 2020 tercatat sebanyak 921 peristiwa
kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri kepada warga. Dari jumlah peristiwa tersebut,
salah satu pola yang paling jelas terlihat ialah penggunaan kekerasan yang eksesif dalam
penanganan aksi massa pada tahun 2019. Berbagai peristiwa ini kerap kali tidak dianggap serius
dan menjadi perhatian khusus bagi perbaikan kinerja kepolisian di tengah masyarakat. Bahkan,
atas peristiwa-peristiwa tersebut, masyarakat seringkali dihadapkan pada alasan “stabilitas
keamanan” semata yang berujung pada kesewenangan polisi dalam bertindak.
Kebijakan negara atas keamanan yang semakin ketat cenderung berujung pada pembatasan
kebebasan sipil. Secara serta merta pembatasan kebebasan sipil ini merupakan masalah bagi
demokrasi. Prinsip kekuasaan polisi dalam sistem demokrasi juga terkait dengan fungsi
kepolisian yang menghormati prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). 2 Dalam penerapannya,
kekuasaan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepolisian harus selalu dilaksanakan dengan
batasan-batasan yang konkret dan jelas berdasarkan nilai-nilai HAM dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Sejumlah permasalahan yang terjadi di tubuh Korps Bhayangkara akan kami uji berdasarkan
situasi dan implementasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia yang belakangan ini
mengalami pasang surut karena peristiwa yang terjadi di tingkat nasional sampai ke tingkat
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daerah. Penegakan hukum yang terjadi selama satu tahun terakhir terlihat tak kenal prioritas.
Dalam beberapa kasus, polisi terkesan reaktif dalam menanggapi kebebasan berekspresi warga
negara.3 Perihal keberadaan anggota Polri yang berada di ranah jabatan sipil turut membawa
nuansa police state (negara polisi) yang kami khawatirkan akan mengganggu jalannya
pemerintahan sipil karena persoalan independensi dan conflict of interest. Dalam jangka panjang,
kekuasaan yang semakin besar ini dikhawatirkan akan membuat Polisi menjadi lembaga yang
terlalu kuat untuk bisa dilakukan check and balance dengan lembaga negara lainnya. Potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisian akan terbuka lebar.
Situasi di atas memperlihatkan POLRI dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai the paradox
of institutional position. Aparat polisi bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan
(human rights protector), namun sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan
dan kekuasaan diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran
HAM. Polisi dalam skenario kedua dapat menjadi human rights violator.
Laporan ini menggunakan parameter hak asasi manusia serta kebijakan dan peraturan
perundang – undangan yang terdiri atas Peraturan (Konvensi) Internasional, undang-undang
nasional, hingga taraf Peraturan Kapolri (Perkap) yang kemudian kami lihat implementasinya
dalam pemantauan yang berasal dari media dan pendampingan kasus yang berkaitan dengan
kepolisian selama satu tahun terakhir periode Juli 2019 – Juni 2020.
Adapun susunan dalam Laporan Bhayangkara 2020, antara lain: bagian pertama menjelaskan
mengenai gambaran umum situasi dan kondisi keterlibatan pihak kepolisian, bagian kedua
menjelaskan tentang temuan KontraS yang dipaparkan dalam sejumlah pembahasan seperti
tiadanya prioritas, tindak kekerasan, stigmatisasi dan kultur kekerasan terhadap Orang Asli
Papua (OAP), keterlibatan polisi dalam penanganan pandemi COVID-19, hingga polisi (baik aktif
maupun purnawirawan) yang berada pada jabatan sipil, bagian ketiga berisi tentang
pendampingan kasus yang ditangani oleh KontraS, bagian keempat menjelaskan tentang
kesimpulan dan rekomendasi.

Ismail Ahmad, seorang warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, dibawa ke Polres Kepulauan Sula untuk dimintai
keterangan terkait unggahannya di Facebook, Jumat (12/6/2020). Adapun Ismail mengunggah guyonan Presiden
ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berbunyi, “Ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur,
patung polisi, dan Jenderal Hoegeng”. Ismail mengatakan, setelah dimintai keterangan, dia dipersilakan kembali ke
rumah
dan
sempat
wajib
lapor
selama
dua
hari.
sumber:
https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/06000091/setelah-diperiksa-di-kantor-polisi-pengunggahguyonan-gus-dur-minta-maaf diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 12.30
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II. Temuan KontraS
Berbagai komitmen Polri berdasarkan kebijakan internal yang dikeluarkan ternyata tak
berbanding lurus dengan situasi praktis di lapangan. Setahun terakhir ini, masih terlihat
tindakan Aparat Kepolisian Polri yang melakukan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang
seharusnya bisa ditangkal untuk tidak berulang.
KontraS menggunakan sumber primer dan sekunder, yakni pengiriman surat KIP (Keterbukaan
Informasi Publik), pendampingan kasus, dan pemantauan media. Dari hasil pemantaun tersebut,
kami analisis dengan instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara internasional juga kami
uji dengan peraturan nasional baik dari tingkat undang-undang sampai dengan tingkat
peraturan teknis (Perkap).
Kami menemukan (periode Juli 2019 – Juni 2020) tercatat telah terjadi 921 peristiwa kekerasan
oleh pihak kepolisian, sebanyak 1.627 jiwa luka-luka, dan sebanyak 304 jiwa tewas. 921
peristiwa tersebut kami turunkan dalam pembahasan di bawah ini menjadi beberapa hal di
antaranya kultur kekerasan yang tak pernah berujung, stigma dan kekerasan dalam isu papua,
ambisi menggunakan senjata api, pendampingan kasus, ancaman terhadap pembela HAM,
keterlibatan polisi dalam penanganan pandemi, dan polisi-polisi dalam jabatan sipil.
II.1. Relasi Kuasa dan Kultur Kekerasan
Praktik-praktik kekerasan yang sering digunakan dalam mengiringi penindakan, penangkapan
atau penyidikan menunjukkan bahwa kultur kekerasan dalam tubuh kepolisian bagai bagian
yang tidak bisa dilepaskan. Catatan hitam tersebut tentu tidak dapat dibenarkan. Selain
mencoreng nama dari Korps Bhayangkara sendiri, juga melanggar hak asasi manusia. Melalui
bagian ini, KontraS merangkum pemantauan setahun terakhir dalam konteks kultur kekerasan
yang berisi tentang peristiwa kebebasan sipil, penyiksaan, isu Papua dan ancaman terhadap
pembela hak asasi manusia.
A. Kebebasan Sipil
Keterlibatan aparat negara sebagai aktor pembatasan kebebasan sipil menjadi dominan di
seluruh daerah di Indonesia. Pasalnya, bukan malah menjaga kebebasan warga negara, aparat
keamanan justru terlibat dalam mendorong pembatasan itu. Keterlibatan aparat negara dalam
praktiknya menjadi salah satu penyebab terbesar pembatasan kebebasan sipil. Pada isu
kebebasan sipil, KontraS merangkumnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan
sipil, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan
pendapat secara damai.
Dalam periode Juli 2019 – Juni 2020, KontraS mencatat telah terjadi sebanyak 281 peristiwa
pembatasan kebebasan sipil dengan korban luka 669 jiwa, tewas 3 orang, dan 4.051 orang
ditangkap. Adapun rincian kasus sebagai berikut:

Dalam isu kebebasan sipil, dominasi peristiwa kekerasan masih tinggi di ranah penanganan aksi
massa yang kerap kali berujung pada penangkapan sewenang-wenang dengan disertai praktik
penganiayaan dan penyiksaan.4 KontraS mencatat terdapat 4.051 orang yang ditangkap atas
peristiwa pembubaran paksa, pelarangan aksi, dan penangkapan sewenang-wenang. Hal ini
tidak mengherankan sebab kita melewati masa demonstrasi yang besar sebelum pandemi,
seperti 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.
Aksi tersebut berujung pada tindakan brutal dan represif dari aparat dengan menembakkan gas
air mata, meriam air bahkan peluru karet. Di Jakarta sendiri ditemukan selongsong-selongsong
gas air mata kadaluarsa5. Tak hanya itu, para demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan,
stasiun, dan rumah ibadah. Ketika ditangkap, orang-orang ini juga dianiaya tanpa alasan yang
jelas sampai-sampai berada dalam keadaan yang mengenaskan. Tidak cukup sampai di situ,
semua orang yang ditangkap dibawa ke kantor polisi (Polda, Polres) untuk menjalani
pemeriksaan tanpa didampingi kuasa hukum dan larangan untuk ditemui oleh orang tua atau
keluarga mereka.
Pendekatan represif, penggunaan kekuatan berlebihan bahkan mematikan seperti menjadi
prosedur baru aparat keamanan dalam melakukan penanganan terhadap aksi massa. Kematian
Randy dan Yusuf di Kendari serta Akbar dan Maulana di Jakarta adalah catatan hitam terhadap
kebebasan berekspresi di Indonesia dimana pasca dua dekade Reformasi, kondisi kebebasan
Kasus terlampir
Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20190926/16/1152675/polri-akui-gunakan-gas-air-matakadaluarsa diakses pada tanggal 29 Juni pukul 08.35
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sipil masih menjadi masalah utama dalam demokrasi. Selain itu, hal ini ditunjang oleh ketiadaan
mekanisme akuntabilitas negara yang efektif dan mampu memberikan keadilan kepada korban
ketika mencoba menguji ruang-ruang akuntabilitas internal dan eksternal dari praktik
pembubaran paksa terhadap kebebasan berkumpul pada beberapa kasus. Minimnya ruang
akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah serta tidak efektif mengakibatkan
keberulangan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Lembaga negara independen yang
telah diberi mandat untuk mengawasi kinerja kepolisian seperti Komnas HAM pun tidak
ditanggapi rekomendasinya terkait tindak lanjut atas berbagai peristiwa kekerasan yang
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penanganan aksi massa, khususnya terkait
peristiwa aksi #ReformasiDikorupsi pada bulan September 2019.6
Dari sejumlah kasus, KontraS menemukan beberapa pola dalam penanganan aksi massa dalam
jumlah besar, antara lain: Pertama, penafsiran atas diskresi yang sewenang-wenang sehingga
menimbulkan korban jiwa, seperti penggunaan senjata api den pengeroyokan. Kedua, terhadap
massa aksi yang ditahan disertai dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan
tidak sadarkan diri. Ketiga, akses untuk bertemu dengan korban-korban yang ditahan dibatasi
dan sempat terjadi kondisi incommunicado (tanpa akses informasi). Keempat, tidak
mengedepankan mekanisme hukum yang serius untuk mengusut para pelaku yang
menyebabkan luka-luka atau kematian peserta aksi.
Selain itu, pertanda maraknya pembatasan terhadap kebebasan sipil lainnya ialah adanya
perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang dianggap menghina pejabat publik atau
menyebarkan berita bohong dengan perlakuan terhadap orang-orang yang secara terangterangan membatasi kebebasan sipil seperti pelaku ancaman pembunuhan terhadap pembicara
diskusi mengenai pemecatan Presiden di UGM, 7 berbagai intimidasi seputar diskusi publik
mengenai Papua,8 serta lambatnya penanganan kasus peretasan berujung kriminalisasi
terhadap peneliti kebijakan publik Ravio Patra yang saat laporan hari Bhayangkara ini
dikeluarkan, sudah lebih dari satu bulan sejak pelaporan kasus dilakukan oleh korban. Berbagai
kasus ini, dengan atau tanpa keterlibatan polisi secara langsung, tetap menunjukan minimnya
political will aparat kepolisian dalam menjaga marwah demokrasi yang sebenar-benarnya
dengan tidak membatasi kebebasan berpendapat seseorang namun justru melindunginya dari
pihak-pihak yang kerap melakukan intiidasi, pembubaran, hingga ancaman kekerasan.

Sumber https://koran.tempo.co/read/nasional/454692/setahun-304-orang-tewas-di-tangan-polisi diakses
pada 30 Juni 2020 Pukul 14.20
7Sumber
https://www.merdeka.com/jateng/diskusi-daring-di-ugm-dibatalkan-karena-ancaman-teror-dituduhlakukan-makar.html diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 10.07
8Lihat
https://kontras.org/2020/06/12/serangan-digital-terhadap-penyelenggaran-diskusi-rasisme-papuaancaman-nyata-demokrasi/
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B. Penyiksaan

Berdasarkan penelusuran media, kami menemukan 48 praktik penyiksaan yang terjadi di
lingkaran institusi Polri dengan mayoritas terjadi di ranah Polres sebanyak 29 kasus, disusul
Polsek 11 kasus, dan Polda 8 kasus. Dengan instrumen penyiksaan menggunakan tangan kosong.
Kami menduga praktik penyiksaan ini berlangsung selama 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. 9
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.

Sumber: 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 permohonan
informasi publik kepada Mabes Polri.10 Berdasarkan keterangan dari jawaban Polri, jumlah
laporan terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri selama periode Agustus 2019
s.d. Februari 2020 sebanyak 38 kasus. Dari 38 kasus tersebut, sebanyak 23 kasus diproses
sebagai pelanggaran disiplin dan sebanyak 15 kasus lainnya merupakan pelanggaran Kode Etik
Profesi Polri (KEPP). Adapun kasus yang telah selesai disidangkan dan mendapatkan putusan
sebanyak 15 kasus, yaitu sidang disiplin 9 kasus dan sidang Komisi KEPP 6 kasus. Masih dalam
keterangan tertulis yang disampaikan oleh Mabes Polri, tercatat adanya kasus pelanggaran kode
etik profesi Polri lainnya yakni sebanyak 462 kasus.11
Dominasi praktik penyiksaan oleh Polri menunjukkan bahwa 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 harus 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.
Selain itu, kami menyoroti pola baru dalam penyiksaan, yakni penyiksaan siber. 12 Meski hal ini
nampak baru, namun pada kenyataannya ruang maya memungkinkan terjadinya peristiwa
penyiksaan siber. Cara yang digunakan dalam penyiksaan siber ini dapat berupa intimidasi,
Nomor 46/SK-KontraS/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Informasi terkait Jumlah Peristiwa
Dugaan Kekerasan dan Pelanggaran Etik oleh Anggota Kepolisian. Jawaban dari pihak kepolisian terlampir
11 Namun, dalam jawabannya, Polri tidak melakukan kategorisasi kasus yang dilakukan oleh anggotanya.
12 Nils Melzer, Special Rapporteur PBB untuk isu penyiksaan, dalam dialog dengan Dewan HAM PBB tanggal 28
Februari 2020. Lihat:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25634&LangID=E
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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 atau terdapat penundaan proses hukum tanpa alasan yang
jelas (undue delay). Sehingga, potensi keberulangan peristiwa berpotensi terjadi kembali.
Dalam konteks penyiksaan siber, Negara, aktor non-negara, 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.
Praktik penyiksaan siber pada dua kasus yang pernah terjadi (Ravio dan panitia serta
narasumber diskusi di UGM) 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.
C. Stigma dan Kekerasan dalam Isu Papua
Kebijakan keamanan (sekuritusasi) yang masih terus berlansung di Papua telah mengakibatkan
terjadinya pelanggaran HAM dan jatuhnya korban kemanusiaan secara konsisten. Salah satunya
adalah yang dialami oleh para pembela HAM yang mengadvokasi isu Papua, mereka menghadapi
berbagai bentuk ancaman mulai dari intimidasi, penembakan, penangkapan sewenang-wenang,
penganiayaan (kekerasan fisik), kriminalisasi, dan pembubaran paksa.
Selama periode Juli 2019-Juni 2020, kami menemukan adanya tindakan kekerasan oleh aparat
kepolisian dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Papua, khususnya yang berkaitan
dengan penyampaian aspirasi, baik oleh Orang Asli Papua (OAP) maupun warga negara yang
sedang mengekspresikan pandangannya mengenai papua. Hal ini terlihat dari kecenderungan
aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan secara tidak perlu dan tidak proporsional
dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penentuan nasib sendiri oleh Warga Papua.
Beberapa contoh penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional tersebut dapat
dilihat contohnya dalam beberapa kasus kekerasan terhadap peristiwa di Surabaya, Malang,
Semarang, Manokwari, dan Sorong pada tanggal 15-19 Agustus 201913, penangkapan terhadap
aktivis Papua14, pelambatan akses internet di Papua15, Pelemparan karung berisi ular di Asrama
Mahasiswa Papua, Surabaya16, Penembakan dan pembunuhan sewenang-wenang di Mimika17,
diskusi mengenai Papua yang mendapat kecaman baik secara fisik maupun digital 18, hingga
penggunaan pasal makar sebagai upaya membungkam kebebasan berekspresi warga.

Lihat https://kontras.org/2019/08/20/pernyataan-solidaritas-bersama-hentikan-rasisme-diskriminasi-dankekerasan-pada-rakyat-papua/
14 Lihat https://kontras.org/2019/09/01/surat-desakan-polda-metro-jaya-harus-segera-melepaskan-aktivis-danmahasiswa-papua-yang-ditangkap/
15 Lihat https://kontras.org/2019/09/01/surat-desakan-polda-metro-jaya-harus-segera-melepaskan-aktivis-danmahasiswa-papua-yang-ditangkap/
16
Lihat https://kontras.org/2019/09/10/ungkap-tindakan-terror-berupa-pelemparan-karung-berisi-ular-diasrama-mahasiswa-papua-surabaya/
17 Lihat https://kontras.org/2020/04/17/mendesak-pembentukan-tim-independen-untuk-mengungkap-kasuspenembakan-dan-pembunuhan-sewenang-wenang-di-mimika-papua/
18 Lihat https://tirto.id/aliansi-dosen-ui-kecam-pernyataan-sikap-ui-soal-diskusi-papua-fF6w
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Berdasarkan temuan kami terhadap 63 peristiwa kekerasan oleh kepolisian, kami menemukan
bahwa aksi yang diselenggarakan di Papua, atau oleh Orang Papua di luar papua, atau membawa
aspirasi masyarakat Papua merupakan pembubaran aksi, penangkapan sewenang-wenang, dan
penembakan. Bentuk perlakuan khusus dari kepolisian terhadap OAP (Orang Asli Papua) atau
orang yang bersimpati atas peristiwa di Papua menunjukkan adanya diskriminasi penegakan
hukum dari pihak kepolisian. Selain tindakan persekusi dengan disertai ujuran rasisme yang
terjadi, represivitas aparat penegak hukum yang kerap menyelimuti tindak tanduk dalam
merespon isu Papua justru semakin menempatkan Papua dalam posisi subordinat.

Salah satu kasus yang mendapatkan perhatian publik saat ini, baik nasional maupun
internasional, adalah kriminalisasi terhadap 7 (tujuh) tahanan politik Papua yang diadili di
Pengadilan Negeri Balikpapan. Mereka sempat mendapat tuntutan hukuman 5 sampai 17 tahun
penjara oleh Penuntut Umum, namun pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 hingga

11 bulan penjara.19 Bahkan 5 dari 7 tahanan politik ini masih berstatus sebagai mahasiswa, salah
satunya adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Cenderawasih, Ferry
Kombo. Kami menilai, dalam kasus 7 tahanan politik Papua ini, proses hukum yang mereka
terima jauh dari memenuhi unsur keadilan. Tuntutan yang diberikan kepada para Tapol tersebut
memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan aparat penegak hukum di Indonesia terhadap
para pembela HAM Papua. Kesenjangan ini bahkan mengarah pada bias rasial, dimana ketujuh
tahanan politik tersebut seolah pantas menerima hukuman yang lebih berat ketimbang kasus
yang serupa lainnya.
Pelanggaran terhadap hak-hak pembela HAM di Papua berawal dari stigmatisasi sebagai
pendukung separatisme/pemberontak. Akibat dari stigmatisasi tersebut, perlakuan yang
merendahkan martabat kemanusiaan dan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum
seolah dapat dibenarkan bagi tahanan politik dan pembela HAM Papua baik yang dilakukan oleh
aparat maupun oleh warga sipil. Salah satu praktek kekerasan dan stigmasisasi itu adalah
diskriminasi dan rasisme terhadap rakyat Papua. Diskriminasi dan rasisme adalah kejahatan
kemanusiaan yang secara ideologis dan konstitusional adalah pelanggaran pada konstitusi dan
kejahatan paling mendasar yakni kejahatan kemanusiaan. Dalam dua tahun belakangan ini,
banyak Pembela HAM, masyarakat sipil, dan kelompok mahasiswa di Papua yang melakukan aksi
protes secara damai yang ditangkap dan dipenjara atas tuduhan makar. Padahal, hal tersebut
merupakan salah satu bentuk penyampaian ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia.
Perlakuan diskriminatif, atau bahkan bias rasial ini semakin dipertegas oleh pemerintah dengan
praktik impunitas yang terus berlangsung terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa para
pembela HAM di Papua.
Tindakan–tindakan represif yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan tersebut
memperlihatkan sikap reaksioner sekaligus diskriminatif serta tidak adanya itikad baik dari
pemerintah, penegak hukum dan aktor keamanan untuk melihat dan menempatkan Orang Asli
Papua dengan setara, dan tanpa diskriminasi. Penyelesaian dan pendekatan yang dilakukan
cenderung represif dan berlebihan dalam mengatasi persoalan Papua khususnya terhadap hak
atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat mahasiswa Papua. Tindakan–tindakan
persekusi dan brutalitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat aktor keamanan dan
aparatur sipil negara yang dipertontonkan pada saat pengepungan asrama Papua di Surabaya
dengan mengeluarkan ujaran – ujaran rasial jelas tidak hanya mencederai komitmen Indonesia
dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik, Undang-Undang HAM No. 39/1999, dan Undang – Undang No. 40/2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Tindakan-tindakan di atas harus dihentikan dan diproses secara hukum untuk memastikan
ketidakberulangan peristiwa, jaminan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan
hukum, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Papua. Perlakuan diskriminatif, rasis, pendekatan
Sumber https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/11225861/vonis-7-tapol-papua-atas-kasus-makaryang-dinilai-sebagai-shock-therapy?page=all
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kekerasan dan represif terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa Papua. Pendekatan
keamanan yang tertutup hanya akan membuat penyelesaian permasalahan Papua akan semakin
buruk dan memicu terus meningkatnya eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM.
D. Ambisi Menggunakan Senjata Api
Penggunaan senjata api masih menjadi sorotan dalam tiap peristiwa pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh aparat kepolisian. KontraS menemukan dalam setahun terakhir penggunaan
senjata api oleh anggota kepolisian menyebabkan terjadinya 543 peristiwa penembakan yang
mengakibatkan 683 jiwa luka – luka dan 287 tewas. Angka ini patut menjadi perhatian bagi
kepolisian untuk mengevaluasi penggunaan senjata, apakah penggunaannya sudah
berkesesuaian dengan Peraturan Kapolri (PerKap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan PerKap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
Kepolisian, termasuk meninjau sudah sejauh mana penerapan penulisan form20 penggunaan
senjata api. Berdasarkan temuan kami, penggunaan senjata api kerap digunakan dalam kasuskasus kriminal, seperti pencurian, kekerasan, perampokan, pengedar/bandar narkoba serta
kasus lainnya warga sipil.

Dari pengaduan dan pendampingan KontraS, penggunaan senjata api menjadi instrumen
dominan dari tindakan kepolisian dalam menangani sebuah kasus. Beberapa kasus yang kami

20

tertulis dalam Perkap 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

terima21, di antaranya penembakan terhadap tiga orang pekerja proyek oleh Anggota Polsek Ulu
Musi dan Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan, kasus peluru nyasar yang mengenai seorang
di Pademangan.22
Sementara, anggota kepolisian yang melakukan tindakan sewenang-wenang tidak mendapatkan
hukuman atau sanksi yang bisa membuatnya jera. Bahkan, dalam beberapa kasus, anggota
kepolisian berupaya menutup kasusnya dengan meminta maaf dan memberikan surat
pernyataan kepada korban yang telah ditembaknya.
Akuntabilitas penggunaan kekuatan dan senjata api menjadi persoalan penting bahwa
kepolisian tidak bisa semena-mena dalam menarik pelatuk ataupun melakukan tindakan yang
mengakibatkan kematian seseorang. Sejalan dengan isi dari Perkap nomor 1 tahun 2009, Standar
dan Praktik Hak Asasi Manusia untuk Polisi23 juga menuliskan tentang hal – hal yang perlu
anggota polisi perhatikan dalam penggunaan senjata api, seperti:
•
•
•

Semua insiden penggunaan kekuatan atau senjata api harus dilaporkan dan ditinjau
oleh pejabat tinggi
Pejabat tinggi harus bertanggung jawab atas tindakan polisi di bawah komandonya jika
pejabat tinggi tahu atau seharusnya tahu tentang pelanggaran tetapi gagal untuk
mengambil tindakan nyata
Pejabat yang melakukan pelanggaran aturan ini tidak akan dimaafkan dengan alasan
bahwa mereka mengikuti perintah atasan

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terus menerus terjadinya peristiwa penggunaan
kekuatan yang berlebihan seperti penyalahgunaan senjata oleh anggota Polri menunjukkan
bahwa institusi Polri belum efektif melakukan upaya pencegahan dan evaluasi atas implementasi
aturan internal yang mengatur tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang
tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan
Dalam Tindakan Kepolisian. Besarnya jumlah korban tewas dalam operasi Polri di atas
menunjukkan masih banyak anggota Polri yang tidak menerapkan prinsip nesesitas dan
proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009 tersebut
maupun Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur
akuntabilitas dan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Lebih-lebih, tidak adanya
proses penyelidikan yang dilakukan pasca peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota
Polisi membuat istitusi ini semakin menggerus akuntabilitas Kepolisian.
terlampir
Sumber: https://tirto.id/bocah-di-pademangan-kena-peluru-nyasar-polisi-masih-usut-kasusnya-fKM1 diakses
pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 9.30
23 Panduan ini dirancang untuk menjadi referensi yang mudah diakses dan portabel untuk petugas polisi. Ini
diorganisasikan ke dalam topik-topik utama hak asasi manusia yang menjadi perhatian polisi, seperti investigasi,
penangkapan, penahanan, dan penggunaan kekuatan. Di bawah setiap topik, ada bagian yang merangkum standar
HAM internasional yang relevan, diikuti oleh bagian “praktik” yang berisi rekomendasi untuk menerapkan standarstandar tersebut. Sumber-sumber untuk standar dan praktik HAM tercantum di bagian akhir panduan ini. Mereka
termasuk perjanjian hak asasi manusia utama PBB dan banyak deklarasi khusus dan badan-badan prinsip
penegakan hukum yang telah diadopsi oleh PBB.
21
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E. Ancaman terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender)
Pembela HAM merupakan entitas yang kritis terhadap pemerintah sebagai upaya memastikan
negara melakukan tindakan yang diperlukan bagi pemenuhan HAM. Gerakannya yang kritis dan
seringkali tidak sejalan dengan agenda pemerintah, membuat Pembela HAM sering diposisikan
bukan sebagai elemen penting dalam demokrasi dan pemenuhan HAM, tetapi sebagai musuh
keamanan nasional yang perlu disingkirkan. Kerentanan dalam kerja-kerja pembela HAM dapat
dilihat dengan aktivitasnya yang memiliki ruang yang cukup luas dalam memunculkan gagasan,
ide, serta mempublikasikan temuan-temuan yang dipandang penting bagi perubahan sistem
pemerintahan yang lebih berkualitas demi kepentingan masyarakat umum. Namun,
perlindungan terhadap pembela HAM sampai hari ini masih sangat rapuh. Dalam beberapa
kasus, negara memiliki sentimen dan menganggap kerja-kerja hak asasi manusia sebagai sebuah
perlawananan terhadap pemerintah.
Golfrid Siregar24
Golfrid ditemukan pada dini hari Kamis 3 Oktober 2019 dalam keadaan sangat kritis akibat luka
parah di bagian tempurung kepala. Golfrid dibawa ke rumah sakit, hingga akhirnya meninggal
dunia pada hari Minggu (6 Oktober). Sikap Kepolisian yang secara terburu-buru menyatakan
bahwa almarhum Golfrid meninggal karena kecelakaan lalu lintas adalah langkah mundur dalam
pengungkapan kasus. Sementara, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemukan dari kematian
almarhum. selama ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai pihak yang menangani kasus
kematian Golfrid menutup diri dari kuasa hukum dan keluarga korban dalam melakukan
penyelidikan. Keganjilan lain, Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak menyampaikan secara
utuh mengenai hasil otopsi yang sudah dilakukan kepada publik, dalam konferensi persnya
Polda Sumut hanya menginformasikan bahwa pada lambung korban diduga terdapat cairan
alkohol dan korban mengkonsumsi alkohol tersebut dengan jumlah yang cukup banyak.
Pernyataan tersebut dapat menyesatkan opini publik dan dapat merugikan keluarga korban.
Pasalnya, banyak luka yang membekas pada tubuh korban seperti di tempurung kepala bagian
depan yang rusak, patah hidung, dan bagian tubuh lainnya yang tidak diumumkan. Dua
keganjilan di atas hanyalah sebagian kecil dari keganjilan-keganjilan lain yang tidak dapat
dibuktikan pihak kepolisian.
Novel Baswedan25
Ditangkap dan ditetapkannya dua orang tersangka pelaku penyerangan Novel Baswedan pada
27 Desember 2019 yang dilakukan oleh Anggota POLRI aktif menyisakan banyak pertanyaan dan
juga respon dari berbagai pihak. Per 6 Januari 2020 besok tepat 1000 hari sejak kejadian 11 April
2017 menunjukkan pengungkapan yang sangat lambat. Terlebih lagi tuntutan jaksa atas kedua
Lihat https://kontras.org/2019/10/21/usut-tuntas-kematian-aktivis-golfrid-siregar-hadirkan-negara-untuklindungi-pembela-ham/
25
Lihat https://kontras.org/2019/12/30/perkembangan-penanganan-teror-novel-baswedan-presiden-harusbentuk-tgpf/
24

pelaku hanya 1 tahun. Terlibatnya aparat negara dalam hal ini anggota Polri aktif perlu mendapat
perhatian, evaluasi dan kebijakan serius dari Presiden. Aparat Polisi yang seharusnya menjaga
keamanan atau dengan kata lain mencegah dan menanggulangi kejahatan sehingga mereka
dibekali keterampilan khusus, senjata dan kewenangan khusus. Sungguh berbahaya apabila
kewenangan itu digunakan untuk melakukan kejahatan karena pasti jauh lebih sistematis dan
berdampak besar daripada dilakukan anggota masyarakat biasa tanpa keahlian, senjata maupun
kewenangan. Jangan sampai hal ini mengarah pada state terorism (teror oleh negara) dan
menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.
Ancaman terhadap pembela HAM bukan hanya berkaitan dengan serangan fisik semata, tetapi
keberulangan kasus yang berujung pada pembungkaman pada warga negara taraf yang lebih
ekstrem. Pasalnya, sejumlah permasalahan dalam pembela HAM hingga hari ini belum terjawab,
di antaranya, pertama, perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum
yang memberi jaminan atas perlindungan terhadap pembela HAM, tetapi juga meniadakan
hukum yang berpotensi mengancam pembela HAM. Ketiadaan jaminan ini berpotensi
melemahkan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pembela HAM. Hal ini yang
dapat terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan pembela HAM, seperti Golfrid Siregar dan Novel
Baswedan. Saat prosesnya masih di ranah kepolisian, sejumlah bukti dan temuan serta desakan
masyarakat sipil tidak diindahkan oleh pihak kepolisian. Konsekuensinya, pengungkapan kasus
keduanya menggantung dan jauh dari rasa keadilan. Kedua, jaminan dan dukungan aktivitas
Pembela HAM. Hal ini berkaitan dengan efektivitas pembela HAM dalam melakukan pembelaan,
misalnya hak untuk mendapatkan informasi hingga komunikasi baik dengan pemerintah
ataupun nonpemerintah. Ketiga, pengakuan terhadap aktivitas pembelaan oleh pembela HAM.
Hal ini termasuk jaminan imunitas pembela HAM berkaitan dengan aktivitas pembelaan yang ia
lakukan.
II.2. Keterlibatan Polisi dalam Penanganan Pandemi
Sejak awal kemunculan kasus-kasus COVID-19 di Indonesia, sudah terlihat kecenderungan
pemerintah dalam memberikan peran yang signifikan kepada Polisi dalam skema
penanganannya. Pada awal kemunculannya, publik dihadapkan pada pelemparan narasi
mengenai penanganan COVID-19 dari pemerintah yang tidak hanya datang dari badan yang
relevan dalam menangani pandemi seperti Kementerian Kesehatan atau BNPB, melainkan dari
Badan Intelejen Nasional (BIN), dikepalai oleh Komjen Pol (Purn.) Budi Gunawan, yang
menyatakan bahwa bulan Juli 2020 akan menjadi puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia.26
Keterlibatan tersebut berdampak pada disrupsi informasi yang semestinya dikeluarkan oleh
otoritas medis yang diharapkan menjawab masalah penanganan pandemi COVID-19 di
Indonesia.

26Sumber:

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/05020051/berdasarkan-data-bin-juli-2020-puncakpenyebaran-covid-19-?page=all

KontraS menilai bahwa keterlibatan Polri dalam penanganan pandemi tidak menggunakan
indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Polri menggunakan alasan pandemi
sebagai upaya untuk berlaku sewenang-wenang. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan dan
penindakan yang berlangsung selama periode Maret – Mei 2020 (pra-pasca PSBB), salah satunya
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/202027 tentang Penanganan Kejahatan di
Ruang Siber Selama Penanganan Wabah Virus Corona (COVID-19). Tidak lama setelah
dikeluarkannya Surat Telegram tersebut, muncul pernyataan dari Kapolres Sidoarjo yang
mengancam untuk tembak di tempat jika melanggar PSBB 28. Pendekatan keamanan kemudian
dilanjutkan dengan penggunaan 340 Ribu aparat gabungan TNI-Polri dalam mengawal
penerapan New Normal.29 Ancaman yang keluar dari pernyataan dan kebijakan tersebut
menunjukkan bahwa polisi menggunakan masa pandemi untuk menjustifikasi penggunaan
kekerasan dan pasal karet untuk membatasi kebebasan sipil. Pendekatan kemanan dan represif
yang terus-menerus menjadi pilihan juga patut segera dievaluasi menimbang hal tersebut telah
terbukti tidak banyak membantu dalam menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di
Indonesia, yang sampai saat ini belum kunjung terlihat adanya tanda-tanda penurunan tingkat
infeksi setiap harinya.
Hal lain terkait kinerja kepolisian di masa pra hingga pasca PSBB (Maret-Mei 2020) yang kami
beri perhatian khusus ialah banyaknya penangkapan dengan alasan penghinaan terhadap
pejabat negara, pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong sejumlah 53 peristiwa. 30
Sejak awal munculnya COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret sampai saat ini, terjadi pula
fenomena perburuan anggota kelompok anarko yang kerap dimunculkan oleh aparat kepolisian.
Kami mencatat setidaknya terdapat 6 kasus penangkapan terhadap “anggota anarko” yang
kemudian dibungkus dengan narasi akan adanya penjarahan massal se-pulau jawa yang
dihembuskan di tengah-tengah masyarakat yang saat itu sedang was-was dan tidak puas dengan
penanganan COVID-19 oleh Pemerintah. Selain besar kemungkinan digunakan untuk
mendistorsi isu yang berkembang di masyarakat terkait penanganan COVID-19 oleh Pemerintah,

berisi himbauan kepada jajaran Polri agar menindak berbagai kasus penghinaan terhadap Presiden dan/atau
pejabat atau lembaga negara lainnya. Perlu diingat pula bahwa sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM RI telah
mengeluarkan kebijakan pembebasan bersyarat sebanyak 30 ribu narapidana melalui program asimilasi dan
integrasi yang dimaksudkan untuk mengurangi masalah overcrowded pada lembaga permasyarakatan, sehingga
kebijakan penindakan terhadap orang-orang yang dianggap menghina Presiden dan/atau pejabat negara lainnya
merupakan kebijakan yang kontraproduktif dengan skema besar Pemerintah dalam menangani masalah penularan
COVID 19 dalam sistem pemasyarakatan. Surat Telegram ini juga semakin memperkuat stigma mengenai
pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang cenderung dipilih Kepolisian dalam menangani berbagai jenis
permasalahan bangsa.
28 Sumber: https://www.liputan6.com/regional/read/4234001/kapolres-sidoarjo-perintahkan-tembak-ditempat-pelaku-kejahatan-saat-psbb
29Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200526101626-20-506917/new-normal-ratusan-ribuaparat-difokuskan-di-4-provinsi
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proses hukum terhadap orang-orang yang dicap sebagai anarko ini juga memiliki permasalahan
seperti pembatasan akses terhadap kunjungan keluarga dan pendampingan kuasa hukum.31
Kinerja kepolisian terkait pandemi berikutnya yang kami beri perhatian khusus ialah
kecenderungan untuk melakukan kekerasan secara eksesif atau penyalahgunaan wewenang
lainnya dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa kasus yang
masuk dalam pemantauan kami berkaitan dengan hal ini ialah ditangkapnya 18 orang oleh
anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya sebelum dimulainya penerapan PSBB di Jakarta,
sehingga peristiwa penangkapan ini merupakan penyalahgunaan wewenang.32 Dalam
pemantauan kami selama masa PSBB pun kami mencatat beberapa peristiwa kekerasan yang
menyebabkan 10 orang luka-luka dari dua peristiwa penganiayaan dalam proses pembubaran
massa oleh polisi. Salah satu dari dua kasus tersebut ialah penganiayaan terhadap 9 orang
pemuda Desa Batu Cermin yang dituduh berkumpul dan hendak dibubarkan, padahal
kesembilan orang tersebut sedang dalam kondisi tidak dapat pulang ke rumah masing-masing
dan hendak kembali lagi ke daerah perantauan.
Di sisi lain, dalam new normal (kenormalan baru) versi WHO, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi setiap negara jika ingin menerapkan konsep tersebut. Konsep kenormalan baru akan
diterapkan selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Sebelum menerapkan konsep new
normal, pemerintah di suatu negara harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan
WHO, salah satunya Negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni,
termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak
kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Sedangkan, di Indonesia hal tersebut masih
menjadi problem mendasar dalam penanganan COVID-19 sejak kasus pertama ditemukan.
Pelibatan Polri terkesan merupakan jalan pintas untuk memaksakan keinginan pemerintah
untuk memulihkan ekonomi, dengan menertibkan masyarakat melalui pendekatan keamanan,
tanpa memenuhi keharusan memenuhin syarat-syarat kenormalan yang baru. Dalam menangani
masalah ini, pemerintah, termasuk Polri harus tunduk pada otoritas kesehatan. Pemerintah
harus memprioritaskan menyelesaikan masalah kesehatan agar krisis sosial ekonomi yang lebih
buruk lagi dapat dihindarkan.

31Sumber:

htps://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/13350051/lbh-jakarta-ungkap-kejanggalan-terkaitpenangkapan-anggota-anarko?page=all
32Lihat
https://kontras.org/2020/04/05/pemerintah-tidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukanpenangkapan-atas-dasar-psbb-melanggar-hukum/

II.3 Menguji Ketaatan Polri atas Peraturan Internalnya
Institusi kepolisian—di mana pun terbentuk—memiliki suatu “paradox of institutional position,”
secara ideal peran dan fungsinya sebagai penjaga keamanan atau “human rights protector” di
satu sisi membuatnya memiliki suatu privelese untuk memonopoli suatu kewenangan atas
penggunaan instrumen dan metode kekerasan, atau dalam konteks penegakan hukum. Namun,
di satu sisi juga membuka ruang bagi polisi sebagai pelaku pelanggaran HAM.
Pada bagian ini, KontraS akan menguji ketaatan Polri atas sejumlah peraturan internal (Perkap)
dalam menangani sebuah perkara. Sejumlah peraturan tersebut antara lain, Perkap Nomor 8
Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun
2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berangkat dari Pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia menyebutkan bahwa keberadaan Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan
dalam negeri yang salah satunya dengan menjunjung tinggi HAM. Dalam penerapan tugastugasnya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat dan penerapan nilai-nilai
HAM, secara umum diatur lebih lanjut dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip
dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Perkap ini dalam kondisi ideal dimaksudkan untuk mengimbangi kewenangan aparat kepolisian
yang sangat besar, utamanya dalam menggunakan kekuatan dan kekerasan terhadap
masyarakat sipil dalam melakukan tugasnya. Untuk itu, Perkap ini memiliki peran penting untuk
membatasi wewenang tersebut dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat dari berbagai
bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Namun, kenyataan di lapangan justru
menunjukan bahwa masih banyak peristiwa yang menunjukan kinerja aparat kepolisian yang
justru berbanding terbalik dengan ketentuan tersebut.
Adapun cakupan nilai-nilai HAM yang patut diperhatikan oleh setiap anggota kepolisian dalam
menjalankan tugasnya telah dirangkum dengan baik dalam pasal 6 Perkap 08/2009 yang terdiri
atas hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak bebas dari
penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa, hak khusus perempuan, hak khusus
anak, hak khusus masyarakat adat, dan hak khusus kelompok minoritas. Pada bagian ini, kami
akan memberi catatan khusus pada poin-poin nilai HAM yang penerapannya masuk dalam
pemantauan kami, yakni hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa
aman, dan hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang
Pada penerapan hak memperoleh keadilan yang didalamnya mencakup proses yang adil pada
seluruh tahapan proses hukum, kami masih menemukan kasus pembatasan akses kuasa hukum
oleh Polisi saat melakukan pemeriksaan kepada saksi dan/atau tersangka suatu tindak pidana.

Hal ini kami temukan diantaranya dalam pendampingan kasus mahasiswa yang ditangkap saat
melakukan aksi #ReformasiDikorupsi dan kriminalisasi terhadap Ravio Patra. Dalam
pemantauan media yang kami lakukan, modus yang sama juga terjadi dalam kasus penangkapan
“anggota anarko” di Tangerang.33 Pembatasan akses untuk didampingi oleh kuasa hukum pada
tahapan awal proses hukum akan berpengaruh besar terhadap hak seseorang dalam
memperoleh pembelaan korban yang juga merupakan bagian dari hak memperoleh keadilan.
Pada penerapan perlindungan hak atas kebebasan pribadi dalam kerja-kerja kepolisian,
pemantauan kami masih menemukan 120 peristiwa pembubaran paksa, 24 kasus kriminalisasi,
dan 24 peristiwa pelarangan aksi. Penggunaan kekerasan yang eksesif dan tidak perlu dalam
penanganan aksi massa seperti yang terjadi dalam aksi #ReformasiDikorupsi juga merupakan
pelanggaran pada bagian dari hak kebebasan pribadi, yakni hak untuk menyampaikan pendapat
di muka umum.
Pada penerapan perlindungan hak atas rasa aman, KontraS kerap menemukan peristiwa
kekerasan oleh aparat kepolisian, misalnya dalam penanganan aksi massa yang kerap dibarengi
dengan berbagai tindak penyiksaan, penghukuman tidak manusiawi, sampai perburuan dan
pengeroyokan. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan bukannya dimaksudkan sebagai upaya
terakhir untuk mencegah kejahatan atau menangkap pelaku kejahatan, justru menjadi metode
penghukuman serta pelampiasan emosi anggota kepolisian.
Pada beberapa kasus pelanggaran, mulai dari pelanggaran etik, disiplin, sampai dengan pidana.
Idealnya, setiap pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya ditindaklanjuti secara
proporsional, baik melalui mekanisme sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin,34 sidang
Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk pelanggaran etik 35, dan proses hukum pidana bagi
pelanggaran pidana.36 Namun, pada pelaksanaannya, kami kami tidak menemukan adanya kasus
kekerasan oleh anggota kepolisian yang dilanjutkan untuk diproses secara hukum pidana. Secara
normatif, kebiasaan ini merupakan pelanggaran atas kewajiban Polri dalam melakukan
penegakan hukum sementara secara substansi hal ini merupakan pemeliharaan terhadap
impunitas di tubuh Polri.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/13350051/lbh-jakarta-ungkap-kejanggalan-terkaitpenangkapan-anggota-anarko?page=all
34 Lihat Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia
35 Lihat Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
36 Lihat pasal 28 ayat (2) Perkap 14/2011 telah menyatakan bahwa penjatuhan sanksi KEPP (Kode Etik Profesi
Polri) tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata, tapi dalam praktiknya
33

Berbagai perbedaan antara berbagai peraturan mengenai Polri dengan kenyataan di lapangan berdasarkan pemantauan KontraS tersebut
dapat dirangkum dalam tabel berikut:
Peraturan
Catatan KontraS (Periode Juli 2019 – Juni 2020)
Pasal 10 huruf c Perkap 8/2009 (Implementasi Nilai HAM)
1. Catatan kami menunjukan bahwa anggota Kepolisian sangat rentan
Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri
menggunakan kekerasan secara tidak proporsional dalam menjalankan
tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah
tugas-tugasnya. Dalam 1 tahun terakhir, kami mencatat 921 peristiwa
kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum
kekerasan yang mengakibatkan 1.627 orang luka-luka dan 304 tewas.
atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
2. Dalam melakukan penanganan aksi massa seperti yang terjadi pada
penanganan aksi #ReformasiDikorupsi, kami menemukan anggota
kepolisian kerap melakukan kekerasan secara tidak perlu, tidak
bertanggung jawab, dan tidak proporsional dalam bentuk penghukuman
tidak manusiawi, perburuan, sampai pengeroyokan.
Pasal 10 Huruf e Perkap 8/2009
1. Kontras menemukan 48 Peristiwa penyiksaan oleh Anggota Kepolisian
Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri
dalam periode Juli 2019-Juni 2020
tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau
hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa
seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan
penyiksaan;
Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Perkap 8/2009
1. KontraS menemukan 121 peristiwa penangkapan sewenang-wenang oleh
Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan
anggota Kepolisian. Penangkapan sewenang-wenang ini kerap terjadi
penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
kepada masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum
Pasal 11 Ayat (1) huruf j Perkap 8/2009
1. Setidaknya terdapat 534 peristiwa penembakan yang menewaskan 287
Setiap petugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan/atau
orang dan membuat 683 orang lainnya luka-luka.
senjata api yang berlebihan.

Pasal 17 Ayat (1) Perkap 8/2009
Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:
a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan
tertangkap tangan;
c. memberitahukan alasan penangkapan;
d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman
hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan
memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah
penangkapan;
f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan g.
memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut,
berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi
oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
Pasal 6 huruf b Perkap 8/2009
HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi hak atas kebebasan
pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik,
mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing,
tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi,
bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
Pasal 27 ayat (1) huruf a Perkap 8/2009
Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi,
tersangka atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi,

2. Penggunaan kekuatan dalam penanganan massa aksi yang masuk dalam
pemantauan kami bersifat serampangan dan tidak sesuai dengan tahapan
penggunaan kekuatan yang diatur dalam Perkap 1/2009 tentang
penggunaan kekuatan senjata api.
Dalam kasus penangkapan terhadap massa aksi #ReformasiDikorupsi, ada
banyak prosedur penangkapan yang dilanggar seperti tidak adanya alasan
yang cukup untuk melakukan penangkapan, anggota kepolisian yang
melakukan penangkapan disertai dengan penganiayaan.

Pemantauan kami menemukan 120 peristiwa pembubaran paksa, 24 kasus
kriminalisasi, dan 24 peristiwa pelarangan aksi.

Dalam beberapa kasus yang kami dampingi seperti penangkapan terhadap
mahasiswa anggota aksi #ReformasiDikorupsi aparat kepolisian justru
menghalang-halangi pengacara publik yang hendak mendampingi massa aksi

tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara
sebelum pemeriksaan dimulai.

yang ditangkap. Pada akhirnya, hampir seluruh massa aksi diperiksa tanpa
didampingi oleh kuasa hukum, utamanya pada tahap awal pemeriksaan

28 ayat (2) Perkap 14/2011
kami tidak menemukan adanya kasus kekerasan oleh anggota kepolisian
Penjatuhan sanksi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) tidak menghapuskan yang dilanjutkan untuk diproses secara hukum pidana baik melalui
monitoring media cetak dan daring maupun melalui mekanisme
tuntutan pidana dan/atau perdata.
permohonan informasi publik kepada Polri. Seluruh kasus kekerasan yang
ada ditangani melalui mekanisme internal yakni melalui sidang disiplin
maupun KEPP (Kode Etik Profesi Polri).

II.4 Polisi-Polisi di Jabatan Sipil
Salah satu hal yang menjadi perhatian kami dalam laporan Hari Bhayangkara tahun ini
ialah banyaknya penugasan/penempatan anggota kepolisian, baik aktif maupun
purnawirawan, pada jabatan di luar organisasi Polri atau jabatan sipil. Hal ini kembali
mencuat setelah Menteri BUMN, Erick Tohir beralasan bahwa penunjukan perwira untuk
bertugas di perusahaan pelat merah bertujuan untuk menghadapi konflik dengan
masyarakat. Menurutnya, BUMN kerap kali bersengketa dengan masyarakat untuk
urusan tanah atau perizinan dan isu sosial lain.37
Sejak Juli 2019, kami mencoba memantau anggota kepolisian yang menempati jabatan
sipil tertentu atau di luar tanggung jawabnya sebagai polisi. Kami menemukan terdapat
30 anggota kepolisian (aktif dan purnawirawan) yang menempati posisi-posisi tertentu.
Terlepas dari “celah” aturan yang memperbolehkan polisi (aktif dan purnawirawan)
menduduki jabatan tertentu, kami menyoroti secara umum bahwa penempatan anggota
Polri dalam lembaga sipil dan di posisi tertentu bertentangan dengan semangat reformasi
sektor keamanan dan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijadikan landasan
dalam pengelolaan negara. Penempatan polisi dalam jabatan di luar kepolisian dengan
alasan apapun seolah mengabaikan sejumlah masalah yang masih terjadi di tubuh Korps
Bhayangkara ini.

Sumber: tirto.id/risiko-potensi-masalah-perwira-tni-polri-menjabat-komisaris-bumn-fKPN diakses
pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 20.30
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Terlebih lagi, secara khusus menteri BUMN beralasan agar polisi dapat menghadapi
masyarakat, kami menilai bahwa negara telah menempatkan masyarakat untuk secara
vis a vis berhadapan dengan kepolisian, tanpa melihat kepentingan publik secara lebih
luas. Hal ini berpotensi terjadi maladministrasi dengan penyalahgunaan wewenang,
conflict of interest, dan menciptakan pelanggaran hak asasi manusia.
Melalui bagian ini, kami mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan yang
kerap kali digunakan atau melandasi penempatan anggota polisi untuk menempati posisi
tertentu di luar kepolisian. Adapun peraturan tersebut terlampir dalam tabel di bawah
ini:
Secara normatif, penugasan anggota kepolisian di jabatan sipil di luar struktur organisasi
Polri masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya ialah ketentuan tersebut hanya
dapat ditemukan pada tingkatan peraturan internal lembaga, yakni Perkap 4/2017.
Perkap Nomor 4 Tahun 2017 yang menjadi landasannya pun tidak memberikan landasan
hukum yang kuat menimbang tidak ada ketentuan dalam UU Polri yang merupakan
payung hukum dikeluarkannya Perkap 4/2017 yang secara khusus membahas mengenai
penugasan anggota kepolisian di luar struktur organisasi Polri. Bahkan, pasal 28 ayat (3)
UU Polri jelas menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

TAP MPR VII/2003

UU Polri

UU ASN

Pasal 10 Ayat (3)
Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dapat
menduduki jabatan di
luar kepolisian setelah
mengundurkan diri atau
pensiun
dari
dinas
kepolisian.

Pasal 28 Ayat (3)
Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dapat
menduduki jabatan di luar
kepolisian
setelah
mengundurkan diri atau pensiun
dari dinas kepolisian.

Pasal 20
Ayat (2)
Jabatan ASN tertentu dapat
diisi
dari:
b.
anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Ayat (3) Pengisian Jabatan
ASN tertentu yang berasal
dari
prajurit
Tentara
Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan pada
Instansi Pusat sebagaimana
diatur
dalam
UndangUndang tentang Tentara
Nasional Indonesia dan
UndangUndang
tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

PP Manajemen Pegawai Negeri
Sipil
Pasal 148 Ayat (2) Jabatan ASN
tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada di instansi pusat
dan sesuai dengan Undang-Undang
tentang Tentara Nasional Indonesia
dan
Undang-Undang
tentang
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia.

Perkap Penugasan Anggota
Polri
Pasal 5
Penugasan Anggota Polri di dalam
negeri sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
4
huruf
a
dilaksanakan pada: a. Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD);
b.
Pasal
149
Nama
Jabatan, kementerian/lembaga/badan/ko
kompetensi Jabatan, dan persyaratan misi; c. organisasi internasional
Jabatan ASN pada Instansi Pusat atau kantor perwakilan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal asing yang berkedudukan di
L47, dan Pasal 148 ditetapkan oleh Indonesia; d. Badan Usaha Milik
ppK dengan persetqjuan Menteri.
Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD); dan e.
instansi tertentu atas persetujuan
Kapolri.
Pasal 7
(1) Jabatan dalam penugasan
Anggota Polri di dalam negeri
meliputi: a. jabatan struktural; dan
b. jabatan fungsional. (2) Jabatan
struktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi
jabatan
pada:
a.
kementerian/lembaga/badan/ko
misi; b. organisasi internasional
atau kantor perwakilan negara
asing yang berkedudukan di

Indonesia; c. BUMN atau BUMD;
dan d. instansi tertentu atas
persetujuan Kapolri. (3) Jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi: a.
rumpun jabatan fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; b. LO; c. staf
ahli/staf khusus; d. konsultan/staf
pengamanan; e. ajudan; f. personel
pengamanan dan pengawalan
pejabat negara; dan g. negara atau
organisasi internasional lain.
Penjelasan:
Yang
dimaksud
dengan
"jabatan
di
luar
kepolisian" adalah jabatan yang
tidak mempunyai sangkut paut
dengan kepolisian atau tidak
berdasarkan penugasan dari
Kapolri.

Penjelasan: Yang dimaksud
dengan “Instansi Pemerintah
tertentu”
adalah
sebagaimana
disebutkan
dalam Peraturan Perundangundangan yang mengatur
mengenai Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Jabatan Pimpinan Tinggi
pada Instansi Pemerintah
tersebut di atas diisi melalui
penugasan dan penunjukan
Presiden, Panglima Tentara
Nasional Indonesia, atau
Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pengaturan Perkap 4/2017 menjadi semakin bermasalah menimbang Pasal 10 TAP MPR
Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa anggota kepolisian dapat menduduki jabatan
di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Meskipun keberlakuan TAP MPR saat ini memang menjadi perdebatan, namun TAP MPR
Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dalam Pasal 4 angka
7 menyebutkan bahwa TAP MPR VII/2000 masih tetap berlaku sampai terbentuknya
undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat
(2) TAP MPR tersebut. Selain itu, apabila dalam banyak kesempatan aparat kepolisian
kerap menggunakan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang mengandung larangan
penyebarann paham Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk membubarkan diskusi
yang dianggap menyebarkan paham komunisme, seharusnya tidak sulit bagi Polri untuk
juga mentaati ketentuan dalam TAP MPR 1/MPR/2003 tentang Peran TNI dan Peran
Polri.
Meskipun begitu, terdapat kontradiksi antara Pasal 28 Ayat (3) UU Polri dan Pasal 4
Angka 7 TAP MPR dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh
anggota Polri. Adapun yang dimaksud dengan “Jabatan ASN tertentu” dalam UU ini ialah
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
mengenai Kepolisian RI. Masalahnya, UU Polri sama sekali tidak mengatur mengenai
“Jabatan ASN tertentu” ataupun jabatan-jabatan di luar struktur organisasi Polri yang
dapat dijabat oleh anggota kepolisian. Sebaliknya, pasal 28 Ayat (3) UU Polri justru secara
tegas melarang hal ini. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan turunan dari UU ASN justru membuat
ketentuan baru, yakni nama jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan yang
dapat diisi oleh anggota Polri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
dengan persetujuan Menteri yang mengurus urusan ASN dengan skema PPK mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kapolri dengan tembusan Menteri dan kepala BKN.
Artinya, berbeda dengan UU ASN yang membatasi jabatan yang dapat diisi oleh anggota
kepolisian hanya pada instansi pusat yang dinyatakan dalam UU tentang Kepolisian, PP
ini justru menyerahkan kepada setiap instansi pusat untuk menentukan sendiri
kebutuhannya akan anggota Polri untuk menduduki Jabatan ASN tertentu. Apabila dilihat
dalam pasal 5 Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar
Struktur Organisasi Polri, kembali terdapat perbedaan pengaturan terkait instansi yang
dapat ditempati oleh Polri berdasarkan penugasan. Pasal ini menyatakan bahwa
penugasan anggota Polri baik untuk menempati jabatan struktural maupun fungsional
dapat dilakukan pada MPR, DPR, DPD, Kementerian/lembaga/badan/komisi, organisasi
internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia,
BUMN dan BUMD, dan instansi tertentu atas persetujuan Kapolri. Terlihat bagaimana
Perkap ini memperbolehkan anggota Polri untuk ditempatkan nyaris pada

lembaga/instansi/organisasi apapun, yang mana hal ini berbanding terbalik dengan UU
Polri yang hanya berisi larangan terhadap praktik ini.
Di luar dari perdebatan aturan normatif mengenai penempatan Polri di jabatan sipil,
kami menyoroti dampak etik dan kultur yang tercipta di pemerintahan sipil yang diisi
oleh polri (aktif maupun purnawirawan). Adapun catatan kami sebagai berikut:
Pertama, menggerus netralitas Polri. Dengan penempatan polisi di jabatan sipil tersebut
dikhawatirkan akan berpotensi terjadi kerentanan penggunaan kekuatan Polri untuk
tujuan tertentu. Problem netralitas Polri tidak hanya pada tataran posisi jabatan saja,
melainkan akan menjadi kendala untuk persiapan Pilkada 2020 kelak. Sebab, pada tahun
2018, terdapat salah satu anggota polisi yang ditempatkan sebagai Plt di wilayah yang
terdapat pasangan calon Kepala Daerah dengan latar belakang Polri.38 Polisi harus
mengingat bahwa Pasal 28 UU No. 2/2002 tentang bahwa Polri harus bersikap netral
dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta
baru dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri.
Kedua, keberadaan polisi berpotensi memperlemah pemerintahan sipil. Penempatan
perwira-perwira polisi juga merupakan bentuk dari lemahnya pemerintahan sipil dalam
mengelola kehidupan berpolitik dan tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini pemeritah
menjadi “penggoda” bagi Polri untuk kembali aktif berpolitik. Tindakan atau kebijakan
seperti ini akan mengganggu semangat untuk mendorong lahirnya instituasi dan anggota
Polri profesional, modern, dan tunduk pada prinsip demokrasi. Di sisi lain, hal tersebut
juga berpotensi mencampur aduk tugas-tugas Pemolisian dan Pemerintahan yang
berdampak buruk terhadap kehidupan bernegara dan berdemokrasi di Indonesia.
Praktik penempatan anggota polisi di jabatan sipil juga disebabkan karena Indonesia
tidak memiliki vetting mechanism yang menyebabkan aparat keamanan dapat mengisi
jabatan jabatan publik dengan parameter tertentu dan sebenernya menyalahi mandat
reformasi, walaupun bukan dwifungsi ABRI namun hal ini sudah menjalar menjadi
Dwifungsi Polri. Vetting mechanism adalah proses formal untuk mengidentifikasi dan
menghapus individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran dari pelayanan publik,
termasuk polisi, tentara, layanan penjara, dan pengadilan. Pemberlakuan vetting
mechanism dapat membantu membenahi profesionalitas Polisi ke depan.

Sumber: https://www.suara.com/news/2018/06/18/112426/komjen-iwan-bule-resmi-jadi-pltgubernur-jawa-barat diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 12.30
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III. Penutup
III.1 Kesimpulan
Berbagai persoalan akhir-akhir ini seakan membuka mata publik bahwa Reformasi Polri
masih bersifat paradoksal. Di satu sisi, Polri nampak telah berupaya mengambil langkahlangkah serius dalam membangun agenda reformasi namun di sisi lain masyarakat juga
masih merasakan masih kentalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian,
khususnya relasi kuasa dan budaya kekerasan. Potensi penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh polisi, jauh akan lebih besar di negara-negara yang institusi demokrasinya
belum cukup matang. Sedangkan, kontrol terhadap potensi koersif dan abusif polisi
masih sangat lemah.
Pada sejumlah kasus-kasus yang melibatkan polisi, terlihat bahwa tidak adanya prioritas
dalam penanganan isu yang berkonsekuensi pada diterabasnya sejumlah pakem-pakem
yang membatasi ruang gerak polisi. Hal itu mengakibatkan kewenangan luas yang
dimiliki oleh kepolisian memiliki kontradiksinya sendiri. Otoritas yang mereka miliki
untuk melakukan penindakan, di saat yang juga dapat mengganggu kebebasan dan hakhak sipil. Artikulasi relasi kuasa seringkali dimunculkan dalam sejumlah praktik
penegakan hukum 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 praktik kekerasan
dari anggota kepolisian.
Selain itu, bertumbuhnya penempatan anggota polisi (aktif maupun purnawirawan) di
ranah sipil mengancam kultur pemerintahan sipil. Terlebih lagi, penempatan anggota
polisi di ranah sipil mengindikasikan pendekatan keamanan dalam mengamankan
kepentingan perusahaan semata. Penempatan polisi dalam jabatan sipil akan menggerus
profesionalisme Polri dan mengendurkan reformasi sektor keamanan.
Lebih jauh lagi, sikap tersebut berdampak pada munculnya nuansa police state karena
kepolisian yang semakin politis dengan tugasnya yang multifungsi dan pemerintahan
yang semakin mengandalkan polisi dalam menghadapi kritik dari masyarakat, serta
penegakan hukum yang politis pada beberapa kasus. Sejatinya, profesionalisme
mensyaratkan Polri yang mandiri dan lepas dari kontrol—baik secara langsung maupun
tidak langsung—eksekutif, pemodal, kelompok kekerasan, partai politik atau pihakpihak lain yang berkuasa. Polri tampak tidak netral dan tidak berpihak kepada rakyat,
sebagaimana fungsinya untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jika Polri secara
institusional membiarkan dirinya di bawah kontrol kepentingan subjektif eksekutif,
maka Polri akan menjadi bagian dari ancaman untuk demokrasi di Indonesia.
Seiring dengan momentum Hari Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia ke-74 ini,
KontraS ingin menegaskan kembali bahwa segala bentuk praktik kekerasan dan/atau

pelanggaran hak asasi manusia harus segera dihentikan, berbagai perubahan struktural
dan aturan internal Polri harus dievaluasi dan diuji efektivitasnya di lapangan. Kami
mengkhawatirkan jika performa Polri tidak fit maka hal ini justru menjadi penghalang
bagi demokratisasi di Indonesia. Penegakan hukum dan rasa aman adalah beberapa
syarat penting dalam demokrasi Indonesia. Maka jika penegak hukum tidak berfungsi
(paralyzed) atau bahkan justru menjadi penyebab dari ketidakamanan atau ketiadaan
penegakan hukum, maka, sekali lagi, polisi itu sendiri yang menjadi ancaman bagi
demokrasi/demokratisasi di Indonesia.
III.2 Rekomendasi
Berangkat dari catatan di atas dan seiring dengan menguatnya gerakan internasional
untuk mendesak dihentikannya brutality police, maka sudah seharusnya Polri juga harus
berbenah dengan melakuakan berbagai upaya maksimum untuk memastikan tindakan
brutalitas polri dan dicegah dan dihentikan. Oleh karena itu, KontraS merekomendasikan
sejumlah hal, antara lain:
Pertama, kewenangan diskresi yang dimiliki polisi harus mendapatkan evaluasi yang
akuntabel dan transparan agar tiap oknum polisi yang menggunakan diskresi berdasar
subjektivitasnya dapat secara terukur dibatasi oleh peraturan hukum. melakukan
evaluasi antar satuan tingkatan, terutama di tingkat Polres yang kerap melakukan
tindakan pelanggaran baik di moral, etik, disiplin, maupun hukum. Adanya evaluasi
terhadap efektivitas lembaga pengawas internal dan eksternal yang dapat mendorong
akuntabilitas POLRI
Kedua, aparat Kepolisian wajib memahami implikasi dari besarnya kewenangan yang ia
emban terhadap ketimpangan kuasa, baik secara kekuatan maupun hukum, dengan
elemen masyarakat lainnya. Secara individual, ketimpangan kuasa ini membutuhkan
kematangan emosi sementara secara kolektif tidak hanya membutuhkan pengaturan
yang jelas dan komprehensif perihal batasan-batasan dalam penggunaan wewenang oleh
aparat kepolisian serta sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran, namun
wajib secara konsisten diimplementasikan terhadap seluruh pelanggaran yang terjadi,
melalui mekanisme internal dan penegakan hukum pidana yang tidak dilakukan secara
komplementer.
Ketiga, Mencabut sejumlah peraturan yang membatasi secara serampangan kebebasan
sipil warga negara, seperti Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per
tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan
wabah virus COVID-19.
Keempat, Polri harus memahami betapa sensitifnya isu rasial terhadap warga Papua yang
telah tumbuh selama berabad-abad melalui berbagai kekerasan sistematis negara
terhadap Orang Papua. Atas dasar tersebut, sebagai pihak yang mengimplementasikan

kebijakan Pemerintah, Polri wajib mengedepankan upaya-upaya persuasif dan nonkekerasan setiap kali melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan isu Papua, dengan
tetap mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.
Kelima, Polri dapat melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan kepada anggotanya
secara ketat dengan mekanisme vetting untuk mempersempit ruang gerak para aktor
keamanan yang telah melakukan pelanggaran. Hal ini dapat membantu menjawab
permasalahan di tubuh Polri.
Keenam, Tren peleburan antara fungsi keamanan yang dijalankan oleh Polri dengan
kehidupan birokrasi melalui penempatan anggota Polisi aktif sebagai pejabat dalam
lembaga sipil merupakan kemunduran reformasi sektor keamanan yang tidak memiliki
aturan hukum yang solid sehingga harus segera dihentikan.

IV. Lampiran
i. Surat Jawaban KIP Polri

Pendampingan Kasus oleh KontraS Juli 2019 – Juni 2020
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 praktikpraktik 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.

5. Dugaan Pungutan Liar dan Penembakan Sewenang - Wenang Oleh Anggota
Polsek Ulu Musi dan Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan

Peristiwa ini bermula pada tanggal 31 Juli 2019, ketika Sdr. Erwin dan Sdr. Erwan, warga
desa Tangga Rasa, Kec. Sikap Dalam, Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan (selanjutnya
disebut sebagai korban), yang tengah bekerja untuk mengamankan proyek pengambilan
material guna pembangunan proyek jalan desa bertemu dengan 4 (empat) orang anggota
kepolisian. Kedatangan anggota kepolisian tersebut dimaksudkan untuk menemui
Pelaksana Tugas (Plt.) Proyek yang diduga untuk meminta sejumlah uang dari
pelaksanaan proyek tersebut (yang diketahui telah dilakukan lebih dari sekali), namun
karena pihak yang ingin ditemui tidak ada, keempat anggota kepolisian tersebut langsung
mengambil dirigen yang berisi solar. Melihat tindakan sewenang – wenang aparat
kepolisian tersebut, sontak menimbulkan penolakan dari para korban. Saat itulah, para
pelaku dari aparat kepolisian kemudian memiting leher kedua korban seraya langsung
melakukan penembakan ke arah perut kedua korban. Mendengar suara letusan
tembakan, beberapa warga yang berada tidak jauh dari lokasi mendatangi tempat
kejadian dan langsung melakukan perlawanan begitu mengetahui terdapat dua orang
korban akibat tembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Perlawanan warga
tersebut membuat dua orang anggota kepolisian mengalami luka-luka sementara dua
orang lainnya berhasil melarikan diri.
Bahwa peristiwa penembakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian
tidak berhenti dalam peristiwa tersebut. Selang beberapa waktu pasca terjadinya
peristiwa penembakan terhadap 2 orang pekerja proyek, sejumlah warga yang akan
menjenguk para korban di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebing Tinggi dihadang
oleh sejumlah anggota kepolisian, dan lalu tiba-tiba terjadi penembakan ke arah warga.
Akibat dari peristiwa tersebut setidaknya tiga orang warga mengalami luka tembak,
sementara 9 orang lainnya mengalami luka-luka.

Tabel Polisi (aktif dan purnawirawan) yang Menjabat di Jabatan Sipil 39
proses pendataan per Juli 2019 – Juni 2020
No
1

2

3

4

Nama
Budi Gunawan

Mochammad Iriawan

Tito Karnavian

Irjen Firli Bahuri

Riwayat
Kalemdiklat Polri 2012
Wakapolri 2015
Kepala Badan Intelijen Negara 2016
Asops Kapolri (2017)
Sekretaris Utama Lemhanas (2018)
Pj. Gubernur Jawa Barat (2018)
Kapolda Metro Jaya 2015
Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) 2016
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2016
Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan
2019
Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri
2019
Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri 2019

Posisi di Jabatan Sipil
1. Ketua Badan
Intelijen Negara
2. Ketua PB Esport
Indonesia
Ketua PSSI

Status

Keterangan

Purnawirawan

Purnawirawan
Menteri Dalam Negeri
Purnawirawan Pensiun di usia 54 tahun

Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
Aktif

Tabel ini merupakan hasil pemantauan perihal penugasan/penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur Polri yang aktif dalam periode satu tahun
terakhir, sehingga tetap memasukan beberapa nama yang dalam satu tahun terakhir masih aktif namun saat laporan ini dikeluarkan sudah tidak menjabat pada
jabatan yang tertera
39

5

6

7

8

9

Komjen Heru Winarko

Komjen (Purn) Budi
Waseso

Kapolda Lampung (2012)
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
Menko Polhukam RI (2015)
Deputi Penindakan KPK (2015)
2018: Pati Yanma Polri Pemerintahan
2018: Direktur Utama Badan Urusan Logistik
2018: Ketua Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka

Komjen Setyo Wasisto

Irjen (Purn) Ronny
Sompie

Irjen Sugeng Priyanto

2018: PATI SSDM POLRI (PENUGASAN SBG
IRJEN KEMENPERIN)
2018: IRJEN KEMENPERIN*
2019: PATI SSDM POLRI (DLM RANGKA
PENSIUN)
Karowassidik Bareskrim Polri(2010)
Kadiv Humas Polri (2013)
Kapolda Bali (2015)
2013: Kadivhubinter Polri
2015: Kapolda Bali
2016: Wakabaharkam Polri

Kepala Badan Narkotika
Nasional ( BNN )
Aktif

Direktur Utama Badan
Urursan Logistik
Purnawirawan

Inspektur Jenderal
Kementerian
Perindustrian

Direktur Jenderal
Imigrasi Kementerian
Hukum dan HAM
Dirjen Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Purnawirawan

Purnawirawan Sudah tidak menjabat

Purnawirawan

10

Kapolda Sumsel (2014)
Sahlisospol Kapolri (2016)
Koorsahli Kapolri (2017)

Duta Besar RI/Myanmar

2016: Wakapolda Jawa Tengah
2015 : KALEMDIKPOL
2016 : Wakil Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kadiv Humas Mabes Polri (2012)
Kapolda Jawa Barat (2013)
Kabareskrim Polri (2013)
Sekretaris Utama Lemhannas (2015)

Duta Besar RI/Moldova
Mendayagunaan
Aparatur Negara

Irjen Pol Dr. Boy Rafli
Amar

2016 Kadivhumas Polri
2017 Kapolda Papua
2018 Wakalemdiklat Polri

Kepala BNPT

Brigejn Pol drs Unggul
Sedyantoro

2019: Analis Kebijakan Korlantas Polri

16

Brigjen Pol Drs Edison
Sitorus M. H

2011: Direktur Kepolisian Air Polda Metro
Jaya 2020: Pati Bareskrim Polri 2

Deputi Bidang
Kamtibmas Menko
Polhukam
Penugasan
Kemenkumham RI

17

Brigejn Pol Drs Puja
Laksana M.Hum
Brigjen Pol Drs Eriadi S.H

2020: Pati Baharkam Polri

11
12

13

14

15

18

Irjen Iza Fadri

Irjen Amhar Azeth
Komjen Pol Syafruddin

Komjen Pol Suhardi Alius

2016: Kapolres Samarinda, 2020: Pati
Baharkam Polri

Aktif

Pimpinan Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme BNPT

Purnawirawan
Purnawirawan

Purnawirawan

Aktif

Penugasan
Kemenkopolhukam RI
Penugasan
Kemenkopolhukam RI

Aktif
Aktif
Aktif
Aktif

Belum mengundurkan
diri/pensiun

19

Brigjen Pol Yustan
Alpiani S I K

20

Kombes Pol Drs Uden
Kusuma Wijaya

21

Irjen Pol Andap Budhi
Revianto

22

23

24

Brigen Pol Hendrianto

Brigjen Pol Rakhmad
Setyadi
Irjen Pol Drs Calro Brix
Tewu

2016: Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum
Bareskrim, 2017: Dirreskrimsus Polda Kaltim,
2018: Direskrimum Polda Sumatera Selatan
2015: Komandan Resimen III Pelopor, 2016:
Kasat Brimob Polda Jabar, 2020: Analisis
Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil
Korbrimob Polri
2016: KAPOLDA SULTRA
2018: KAPOLDA MALUKU
2018: KAPOLDA KEPRI

Penugasan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang Aktif
BPN RI
Penugasan Kemenpora
RI
Aktif

Plt. Gubernur Sulawesi Barat (2016—2017)
Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam
(2017—2020)
Deputi Bidang Hukum dan Perundangundangan BUMN (2020—)

Penugasan Kementerian
ESDM

2016: Karo SDM Polda Kepri, 2017:
Kabaggassus Robinkar SSDM 2020: Pati SSDM
Polri
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
Kemenko Polhukam (2016—2017)
Plt. Gubernur Sulawesi Barat (2016—2017)
Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam
(2017—2020)

Penugasan Kemenpan
RB RI

Inspektur Jenderal
Kemenkumham
Aktif

Aktif

Aktif

Deputi bidang Hukum
dan Perundangundangan Menteri
BUMN., Sekretaris Pokja
Aktif
IV Kemenko
Perekonomian,
Komisaris PT Bukit
Asam (Persero) Tbk

25

26

27

Irjen Antam Novambar

Irjen Pol Arman Depari

Irjen Opik Taofik
Nugraha

- Kepala Biro Korwas PPNS Badan Reserse
Kriminal Polri (2015)
- Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim
Polri (2016)
- Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
(2016)

(Plt) Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP)

Dir IV/ Narkoba Mabes Polri (2009–2010)
Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri[2] (2010–
2014)
Kapolda Kepulauan Riau[3] (2014-2016)
Deputi Pemberantasan Badan Narkotika
Nasional (BNN) (2016)[4]
2018: Direktur Pertanian dan Pertanahan
Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, 2020:
Pati Baharkam Polri

Komisaris PT Pelindo l,
Deputi Pemberantasan
BNN

Otoritas Jasa Keuangan

Kementerian
Perdagangan

28

Irjen Suharyono

2020: Pati Baintelkam

29

Irjen Reynhard Sp
silitonga

Irbidjemen SDM II Itwil V Itwasum Polri (2018) Direktur Jenderal
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian
Pemasyarakatan
Sengketa Kemenkumham (2019)
Kemenkumham
Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri
(2020)
Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham
(2020)

Aktif

Akan purna pada
November 2020

Aktif

Belum mengundurkan
diri/pensiun

Aktif

Belum mengundurkan
diri/pensiun

Aktif

Belum mengundurkan
diri/pensiun

Aktif

Belum mengundurkan
diri/pensiun

30

Komisaris Jenderal
Bambang Sunarwibowo

Kapolres Magetan
Kapolres Tulungagung (2008)
Wakapolwil Madura (2009)
Karo Renbang Polda Banten
Kabagrengarta Rojemengar Srena Polri (2010)
Karojemengar Srena Polri (2014)
Asrena Kapolri (2016)
Sahlisosek Kapolri (2018)
Deputi IV Badan Intelijen Negara Bidang
Ekonomi Intelijen (2018)
Sekretaris Utama BIN (2020)

Dewan Komisaris PT
Aneka Tambang
(Persero) Tbk

Aktif

Belum mengundurkan
diri/pensiun

