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1. Pendahuluan
Isu penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan martabat manusia merupakan salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai
di Indonesia. Setiap tahunnya, ragam peristiwa penyiksaan terjadi dengan melibatkan aktor
negara. Padahal, secara konseptual, perlindungan, penghormatan dan pemajuan Hak Asasi
Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab negara khususnya pemerintah.1 Bahkan,
konstitusi Indonesia secara gamblang menyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan
klasifikasi hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).2
Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2021, Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi
dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia. Setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir, laporan
ini kami tujukan untuk memberikan gambaran pada publik dan beberapa stakeholders,
berkaitan dengan riset maupun advokasi KontraS yang menyasar pada situasi penyiksaan
dalam satu tahun kebelakang. Setelah meratifikasi the United Nations Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui
UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,
Indonesia masih meninggalkan lubang permasalahan yang cukup besar dalam konteks
penyiksaan. Ditinjau dari ranah regulasi atau perundangan misalnya, UNCAT belum menjadi
rujukan atas terjadinya tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi maupun
merendahkan martabat manusia.
Penyusunan laporan tahunan berkaitan dengan situasi dan kondisi praktik penyiksaan di
Indonesia sangat penting untuk terus dilakukan demi melihat perkembangan Indonesia dalam
merespon praktik penyiksaan yang terjadi di negaranya, baik dalam tataran kebijakan hingga
tataran praktis. Dalam konteks kebijakan, walaupun pada tahun 1998 Indonesia telah
meratifikasi UNCAT, kami melihat implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang
seharusnya. Terlebih lagi, Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi OPCAT (Optional
Protocol to the UN Convention against Torture and other Cruel), yakni instrumen turunan dari
CAT guna memperkuat perlindungan individu/kelompok yang dirampas kebebasannya
1

Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945).
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terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat. Kendati demikian, saat ini sudah ada lima lembaga yang tergabung
dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) untuk mendorong Pemerintah
Indonesia agar segera meratifikasi OPCAT.3
Berkaitan dengan metode dalam penyusunan laporan, KontraS melakukan analisis pada
beberapa sumber, antara lain: (1) Pemantauan media terkait peristiwa penyiksaan yang terjadi
di Indonesia; (2) Pendampingan hukum atau advokasi terhadap para korban dan keluarga
korban; (3) Sumber dokumen sekunder lainnya, seperti yang kami dapatkan dari jaringan
KontraS dan hasil dari pengajuan keterbukaan informasi publik dari lembaga terkait. Data
tersebut kami kumpulkan selama kurun waktu Juni 2020 – Mei 2021. Selanjutnya, data yang
terkumpul, kami analisis menggunakan perspektif serta instrumen hukum dan HAM yang
berlaku di Indonesia maupun secara universal. Sebelumnya, dalam UU. No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dan UNCAT.4
Secara ringkas, kami menemukan sejumlah sebab perihal peristiwa penyiksaan yang tak
kunjung henti, yakni: a. Tindakan pengawasan yang tidak pernah dilakukan secara ketat dan
menyasar pada akar masalah. Lebih jauh, terdapat pembiaran yang dilakukan oleh atasan
terhadap beberapa tindakan penyiksaan; b. Penegakan hukum (law enforcement) yang tidak
menjerakan pelaku penyiksaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku lepas dari hukuman dan
menikmati ruang-ruang impunitas; c. Penyiksaan yang merupakan bagian dari kultur kekerasan
masih dinormalisasi di tengah-tengah masyarakat. Paradigma masyarakat justru masih
mendukung aparat melakukan tindakan penyiksaan dengan motif penghukuman, semisal
dalam kasus pelaku begal; d. Instrumen hukum positif Indonesia yang belum mengakomodir
tindakan penyiksaan atau mengkriminalisasi penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik penyiksaan bahkan
belum diatur. Mayoritas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat biasanya hanya dijerat
dengan tindak pidana penganiayaan biasa.
Laporan Situasi dan Kondisi Penyiksaan Tahun 2021 ini juga akan membahas tentang temuan
KontraS berkaitan dengan fenomena serta pola penyiksaan. Selain itu, terdapat pula sebaran
wilayah penyiksaan di Indonesia, aktor dominan penyiksaan, motif penyiksaan, metode
penyiksaan, serta lokasi penyiksaan. Kami juga turut mengukur konsistensi negara dalam
3

Lima lembaga yang tergabung dalam KuPP adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia
(ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI).
4
Pasal 1 UNCAT “penyiksaan dimaknai sebagai 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 seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas
suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau
mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap
bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan
persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.” Dari definisi tersebut, setidak-tidaknya
penyiksaan terdiri atas tiga unsur atau elemen penting, yakni Penganiayaan atau penderitaan mental atau fisik
yang parah; Dengan atau dengan persetujuan atau persetujuan dari otoritas negara; Untuk tujuan tertentu, seperti
memperoleh informasi, hukuman atau intimidasi.

mematuhi norma-norma yang tercantum dalam UNCAT. Merujuk pada temuan kami, dalih
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat tidak memiliki alat ukur yang jelas. Adapun
penyelesaian dari kasus-kasus penyiksaan selama ini juga tidak dilakukan secara berkeadilan.
Tidak adanya mekanisme yang dibuat secara transparan dan akuntabel, bahkan dalam beberapa
kasus, pelaku penyiksaan tidak mendapatkan hukuman. Sementara itu, fenomena penyiksaan
siber (cyber torture) seperti halnya doxing, peretasan, stigma, diskriminasi, dan bentuk
penyiksaan siber lainnya terus berlanjut dalam satu tahun belakangan. Di bagian akhir laporan,
kami akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan sebagai masukan bagi
pemerintah agar dapat memperbaiki situasi dan kondisi penyiksaan di Indonesia.
2. UNCAT dan OPCAT Belum Mendapat Tempat
Dimulai dengan meratifikasi UNCAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
Indonesia terkesan sudah memiliki regulasi yang memadai terkait hak bebas dari penyiksaan.
Ratifikasi terhadap UNCAT membuat konvensi ini menjadi mengikat secara hukum (legallybinding) bagi Indonesia sehingga pemerintah wajib menyesuaikan hukum positif di Indonesia
agar sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Hal ini
selaras dengan Pasal 2 UNCAT, termasuk General Comment No. 2 tahun 2008 tentang
implementasi pasal 2 oleh negara pihak, yang menyatakan bahwa setiap negara pihak harus
mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial, atau tindakan lainnya untuk
mencegah terjadinya tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
Namun nyatanya, norma yang ada terkait penyiksaan masih belum memadai karena tidak
mengatur berkaitan dengan: (1) definisi penyiksaan yang masih sporadis (2) bagaimana
mekanisme untuk mempertahankan hak untuk bebas dari penyiksaan; (3) sanksi apa yang
diberikan kepada pelaku jika hak tersebut dilanggar; dan (4) kompensasi apa yang diberikan
kepada korban penyiksaan.
Dari segi legislasi, belum ada norma hukum yang secara tegas memberikan definisi terhadap
tindak pidana penyiksaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang
paling mendekati unsur-unsur penyiksaan hanyalah penganiayaan sebagaimana diatur dalam
pasal 351 atau paksaan untuk mengaku atau memberikan keterangan dalam perkara pidana atau
kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 422 KUHP. Dalam konteks penggunaannya,
kedua pasal tersebut belum secara khusus memenuhi unsur-unsur penyiksaan sebagaimana
diatur dalam UNCAT, dengan perbandingan sebagai berikut:
Unsur
Subyek

Konvensi
Anti
Penyiksaan 351 KUHP
(CAT)
Pejabat publik atau setiap orang Siapapun
dengan
pengetahuan
atau
persetujuan seorang pejabat
resmi atau orang lain yang
bertindak dalam kapasitas resmi

422 KUHP
Pegawai Negeri

Perbuatan Dengan sengaja menimbulkan
rasa sakit atau penderitaan yang
parah, baik secara fisik maupun
mental

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.

Dengan
sengaja
menyebabkan
perasaan tidak enak
(penderitaan), rasa
sakit, luka, atau
rusaknya kesehatan
pada diri seseorang
Memberikan
perasaan tidak enak
(penderitaan), rasa
sakit, luka, atau
rusaknya kesehatan
pada diri seseorang

Dalam
perkara
pidana
menggunakan
paksaan

Untuk
memaksa
orang
supaya
mengaku maupun
untuk memancing
orang
supaya
memberi keterangan

Apabila dibandingkan antara unsur-unsur penyiksaan dalam UNCAT dengan delik
penganiayaan dan kejahatan jabatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dalam
delik penyiksaan yang belum diakomodasi oleh kedua delik dalam KUHP tersebut. Delik
penganiayaan, misalnya, hanya secara umum mencakup tindakan memberikan
penderitaan/rasa tidak nyaman kepada orang lain. Hal ini jelas berbeda dengan terminologi
penyiksaan yang dimaksudkan sebagai pemberian penderitaan yang parah kepada seseorang
dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh dan/atau dengan pengetahuan atau persetujuan
seorang pejabat negara. Apabila delik penganiayaan digunakan dalam kasus penyiksaan, maka
hal tersebut dapat menghilangkan peran pejabat negara dalam tindak pidana tersebut baik
secara langsung (commission) maupun tidak langsung (omission) dan mereduksi tindak pidana
tersebut menjadi tindak pidana antar warga sipil biasa.
Lebih lanjut, meskipun aturan dalam Pasal 422 KUHP sudah mengakui adanya peran pejabat
negara dalam kasus penyiksaan, namun Pasal tersebut memiliki beberapa limitasi yang
membuatnya tidak dapat digunakan dalam banyak kasus penyiksaan. Pertama, rumusan pasal
ini hanya mencakup pegawai negeri saja, sementara penyiksaan bisa saja dilakukan oleh orang
biasa yang melakukan penyiksaan karena mendapat perintah ataupun dengan diketahui atau
disetujui oleh seorang pejabat publik.
Walaupun kewajiban untuk melarang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya
telah dinyatakan secara tegas dalam berbagai macam instrumen hak asasi manusia, dan juga
diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, sebagian Negara tetap saja mengabaikan
kewajiban-kewajiban mereka untuk mencegah, melarang, dan menghukum tindakan-tindakan
penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Langkah-langkah efektif yang
berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan semacam itu belum dijalankan secara

sistematis di tingkat nasional. Sebagai akibatnya, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang
lainnya terus saja terjadi di semua wilayah di dunia. Dengan demikian, keseluruhan pendekatan
baru yang diberikan oleh OPCAT sangatlah dibutuhkan.
Ketentuan delik penyiksaan sebenarnya sudah mulai diakomodir pada draf Rancangan KUHP
terbaru, yakni pada BAB XXX Bagian Kedua tentang Tindak Pidana Jabatan. Pada pasal 535
dan 536 R-KUHP tersebut tercantum:
Pasal 535
Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi
keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun.
Pasal 536
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 lama 7 (tujuh) tahun.
Dengan demikian kedua pasal di atas, baik dilihat dari unsur subjek, perbuatan maupun tujuan
sudah mendekati norma yang diatur dalam UNCAT. Bahkan secara eksplisit dalam bagian
penjelasan, R-KUHP sudah mengadopsi dan/atau mengadaptasi ketentuan norma yang diatur
dalam UNCAT. Walaupun sudah sedikit maju dalam regulasi terkait penyiksaan, R-KUHP
masih memuat begitu banyak pasal-pasal bermasalah dan berpotensi membungkam demokrasi.
Untuk itu, ketentuan tersebut belum dapat disahkan.
Sampai saat ini Indonesia juga belum menunjukan komitmen atas pengesahan ratifikasi
OPCAT. Padahal, protokol opsional ini menjadi penting dalam menggabungkan upaya-upaya
nasional dan internasional secara komplementer. Dengan diratifikasinya OPCAT, akan
terbentuk suatu sistem baik secara nasional ataupun internasional yang secara efektif mencegah
terjadinya penyiksaan.5 Secara kelembagaan, state auxiliary bodies yang Indonesia miliki
terdiri dari Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan LPSK
sudah menginisiasi konsep NPM dalam OPCAT dengan wujud KuPP. Agar tugas KuPP dapat
efektif menjalankan kerja-kerja pencegahannya dalam hal penyiksaan, keberadaannya harus
dilegitimasi. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk Indonesia menunda pengesahan ratifikasi
OPCAT.
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OPCAT melahirkan sebuah badan ahli dalam PBB, Sub-Komite untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (SPT). OPCAT juga
mengharuskan Negara-negara Peserta untuk membentuk atau menunjuk mekanisme-mekanisme pencegahan
nasional (NPM) atas dasar kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan OPCAT.

3. Temuan KontraS
3.1. Situasi Kondisi Penyiksaan di Indonesia
Berdasarkan data yang dihimpun oleh KontraS melalui kanal media informasi, advokasi, serta
jaringan-jaringan KontraS di daerah, pada periode Juni 2020 – Mei 2021, terdapat 80 kasus
penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia telah terjadi di Indonesia. Angka tersebut tentu saja tidak menutup
kemungkinan jumlah kasus riil yang lebih besar. Sebab, kami melihat bahwa peliputan
terhadap kasus-kasus penyiksaan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Isu penyiksaan mungkin kalah bersaing dengan isu lainnya yang lebih menarik
perhatian masyarakat, semisal isu COVID-19, bencana alam, kecelakaan transportasi, korupsi
bantuan sosial. Selain itu, minimnya informasi berkaitan dengan penyiksaan kami duga juga
berkenaan dengan tertutupnya akses bagi keluarga untuk memberikan informasi karena takut
dan ada tekanan dari aparat. Dari kasus-kasus penyiksaan yang terjadi, kami melihat lubang
permasalahan berupa impunitas yang terus saja terjadi. Pelaku-pelaku penyiksaan dengan
mudahnya bebas dari hukuman tanpa pernah menjalani mekanisme peradilan. Selain itu, begitu
banyak kasus penyiksaan yang diselesaikan lewat jalan damai antara pelaku dan korban.
Faktor-faktor demikianlah yang membuat kasus penyiksaan terus terjadi.

Jumlah Peristiwa
Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi
(Juni 2020 - Mei 2021)
12

15
10
5

9
5

8

9
6

4

0

Peristiwa

9
4

6

6
2

INSTITUSI DOMINAN

Kejaksaan
42%

Polri
45%

Sipir
4%
Polri
TNI

TNI
9%
Sipir

Kejaksaan

Adapun dari total 80 kasus penyiksaan yang tercatat oleh KontraS, diambil dari data
pemantauan media, advokasi, serta jaringan, kepolisian masih menjadi aktor utama dalam
kasus-kasus penyiksaan, yakni sebanyak 36 peristiwa. Setelah itu, disusul oleh kejaksaan
sebanyak 34 kasus, yang mana didominasi oleh peristiwa penghukuman cambuk di Aceh.
Selanjutnya, kasus penyiksaan juga masih dilakukan oleh Institusi TNI (AD, AL, AU)
sebanyak 7 kasus dan sipir sebanyak 3 kasus. 80 kasus tersebut menimbulkan sebanyak 182
korban dengan rincian 166 korban luka dan 16 korban tewas. Sementara itu, sebaran wilayah
peristiwa praktik penyiksaan dan tindakan manusiawi di Indonesia begitu beragam. Dominasi
kasus penyiksaan tertinggi terjadi pada wilayah Aceh dengan karakteristik kasus
pencambukan, Papua dengan karakteristik kasus penyiksaan terhadap massa aksi dan Sumatera
Utara dengan karakteristik kasus penyiksaan warga sipil. Selain daripada itu, kami menemukan
bentuk beragamnya bentuk penyiksaan, antara lain: mulai dari penyiksaan dalam tahanan, salah
tangkap, penangkapan secara sewenang-wenang, tindakan tidak manusiawi, hingga pembiaran
terhadap praktik-praktik penyiksaan.
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Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi mayoritas terjadi dalam proses penegakan hukum.
Praktik-praktik illegal6 tersebut juga dilakukan secara meluas yang digunakan oleh aparat
penegak hukum hampir dalam seluruh tahapan, khususnya dalam sistem peradilan pidana
terpadu (Integrated Criminal Justice System). Mulai dari tahapan penangkapan,
pemeriksaan/interogasi, penahanan hingga penghukuman di lembaga pemasyarakatan,
seseorang yang berurusan dengan sistem peradilan, besar potensinya untuk mendapatkan
tindakan penyiksaan tersebut.
Selain itu, penyiksaan bersifat sistematis sebab dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh
orang lain sepengetahuan dan sepersetujuan (baik diam-diam maupun terang-terangan) aparat
penegak hukum, dan dilakukan dalam segala bentuk baik fisik, psikis maupun seksual, berpola
dan didorong oleh motivasi tertentu. Praktik penyiksaan juga disebut terlembaga
(institutionalized) karena praktik penyiksaan bukan lagi persoalan ‘oknum’ aparat, melainkan
terjadi secara sistematis menjadi problem akut yang bersifat struktural kelembagaan. 7 Hal
tersebut dapat tergambar dengan jelas melalui temuan-temuan kami berkaitan dengan aktor,
motif, metode, lokasi serta pola-pola penyiksaan.
Aparat dalam melakukan penyiksaan dan tindakan kejam lainnya seringkali ditujukan untuk
mendapatkan pengakuan dari tersangka dan/atau korban tindak pidana. Hal ini disebabkan
karena penyidik atau aparat merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan status
tersangka seseorang. Bagi aparat, dengan adanya pengakuan tersebut, proses selanjutnya akan
dengan mudah dilewati. Maka dari itu, ancaman maupun penyiksaan sering digunakan sebagai
jalan pintas. Saat inipun, upaya hukum terhadap proses yang menyimpang tersebut masih sulit
diakses oleh korban penyiksaan. Walaupun sudah ada mekanisme praperadilan, hal tersebut
dinilai belum cukup efektif. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum sebagaimana yang
dijamin dalam KUHAP pun seringkali diabaikan oleh aparat.
Selain untuk mendapatkan pengakuan, penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya juga ditujukan
untuk semata-mata memberikan hukuman terhadap kasus yang disangkakan. Menurut data
pemantauan kami, penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang ditujukan sebagai
penghukuman murni dilakukan dalam 55 peristiwa. Sejumlah peristiwa penyiksaan tersebut
didominasi oleh penghukuman yang terjadi di Aceh. Model pemidanaan seperti halnya cambuk
atau penghukuman badan lainnya tentu saja merupakan bentuk penghukuman yang jauh dari
kata manusiawi. Hal tersebut begitu miris, disaat paradigma pemidanaan modern sudah
menghendaki penghukuman mengarah pada konsep-konsep yang restoratif.
Sementara itu, motif lainnya, yakni penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan terjadi dalam
25 peristiwa. Motif penyiksaan ini terbanyak dilakukan oleh kepolisian yang dilakukan demi
mempermudah proses selanjutnya dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan tersangka

6

Disebut illegal karena menyalahi jaminan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan baik nasional maupun
internasional yang melarang praktik penyiksaan.
7
The Partnership for Governance Reform, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui
Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan, cet. 2, (Jakarta: 2012), hlm. 107.

dibutuhkan dalam proses pengambilan BAP dan selanjutnya akan digunakan demi kepentingan
pembuktian di pengadilan.8
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Dalam pemantauan kami, motif penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya baik untuk
mendapatkan pengakuan atau penghukuman telah menimbulkan total sebanyak 182 korban,
dengan rincian:
1. Penyiksaan dan perlakuan kejam untuk mendapatkan pengakuan menimbulkan
sebanyak 21 korban luka dan 10 korban tewas;
2. Penyiksaan dan perlakuan kejam sebagai bentuk penghukuman menimbulkan sebanyak
145 korban luka dan 6 korban tewas.
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Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa (pengakuan) yang diberikan
di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang peradilan

Ditinjau dari tempat (locus), berdasarkan temuan KontraS, terdapat sejumlah tempat yang biasa
digunakan pelaku dalam melangsungkan praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, kami
membaginya menjadi dua, yakni ruang terbuka atau tempat publik dan ruang tertutup semisal
sel tahanan. Kami mencatat bahwa sebanyak 57 peristiwa terjadi di ruang-ruang publik. Lagilagi, penghukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka masih mendominasi tingginya
angka tersebut. Pelaksanaan uqubat cambuk tersebut masih dibolehkan melalui Pasal 30 ayat
(1) Peraturan Gubernur nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Uqũbat cambuk
dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Hal ini tentu
akan menimbulkan dampak negatif, seperti rekaman yang tersebar meluas serta akan
berdampak buruk pula terhadap psikologis anak yang melihat.
Selain dilakukan pada ruang terbuka, penyiksaan juga kerapkali dilakukan pada ruang tertutup.
Kami mencatat sebanyak 23 peristiwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dilakukan pada
ruang tertutup dengan rincian 2 peristiwa terjadi pada sel tahanan militer, 18 peristiwa pada sel
tahanan kepolisian, dan 3 peristiwa terjadi di lapas. Angka tersebut tentu saja tidak menutup
kemungkinan adanya peristiwa penyiksaan lainnya, tetapi tidak terliput oleh media atau korban
dan keluarganya tidak berani untuk melapor. Hal ini diperkuat dengan masih tingginya angka
penangkapan sewenang-wenang oleh aparat dan permasalahan overcrowded pada lapas kita.
Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam ruang tertutup tersebut sudah cukup kuat untuk
menjadi alasan Indonesia agar meratifikasi OPCAT.9
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Selain itu, kami juga menemukan bahwa alat yang digunakan oleh aparat dalam melakukan
tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya masih cenderung beragam. Berdasarkan
pematauan media yang kami lakukan, benda keras menjadi instrumen dominan dalam
melakukan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, yakni sebanyak 42 peristiwa. Benda keras
9

Salah satu tujuan dari OPCAT yakni membentuk sistem kunjungan reguler oleh badan internasional dan nasional
ke tempat penahanan atau penghukuman, guna mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 1 OPCAT).

dimaksud seperti halnya pentungan, tameng kepolisian, atau rotan. Untuk metode ini,
penghukuman di Aceh masih mendominasi, yang mana rotan digunakan sebagai alat utama.
Penggunaan benda keras tersebut telah menimbulkan sebanyak 101 korban luka. Instrumen
kedua yang paling banyak digunakan aparat dalam menyiksa adalah tangan kosong, yakni
terjadi dalam 36 peristiwa. Aparat kerapkali memukul, menginjak dan membekap korban
penyiksaan guna memperoleh keterangan atau pengakuan dan sebagai bentuk penghukuman.
Dalam beberapa kasus, korban yang tidak mau mengakui sesuai dengan kehendak dari aparat,
dipukuli secara terus menerus walaupun sudah dalam kondisi yang tidak berdaya, hingga
menyebabkan korban tewas. Sesuai hasil visum atau dengan mata telanjang, metode ini
menyebabkan beberapa jenis luka seperi luka memar, lebam, lecet, hingga kerusakan terberat
dari organ tubuh manusia sehingga tidak dapat berfungsi seperti semula. Luka yang
ditimbulkan tentu berkolerasi pada dampak lainnya baik dari fisik, psikis, sosial dan pekerjaan,
yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang.
3.2. Berlanjutnya Praktik Cyber-Torture
Dalam melakukan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, metode yang digunakan tak
melulu berkaitan dengan fisik. Di era digital dan serba mengarusutamakan perkembangan
teknologi saat ini, memungkinkan dampak-dampak penyiksaan secara fisik, juga dirasakan
oleh korban yang mendapatkan penyiksaan lewat metode siber. Semenjak diperkenalkan tahun
lalu, pada maret 2020 oleh Nilz Melzer, isu penyiksaan siber ini belum banyak mendapat
perhatian. Padahal, praktik tersebut begitu masif dilakukan yang mana merujuk pada
penggunaan teknologi siber untuk tujuan penyiksaan.10 Internet dapat digunakan dengan
sistematis menyasar kepada individu-individu dari jarak jauh lewat intimidasi, pelecehan,
pengawasan, mempermalukan di depan umum, dan fitnah. Terlebih lagi, semenjak tahun lalu
diperkenalkan, kami melihat praktik Cyber Torture ini semakin sering terjadi dan dibiarkan
oleh Negara. Aparat seakan tak mau tau dan tak ada itikad untuk mengusut bentuk penyiksaan
siber ini. Lebih jauh, kami menemukan pola tertentu, yakni Cyber Torture utamanya dilakukan
kepada mereka yang aktif mengkritik serta menyeimbangkan diskursus negara.
Adapun bentuk-bentuk Cyber Torture yang masih terus berlanjut dalam satu tahun kebelakang
ini semisal doxing, peretasan, stigma, diskriminasi, dan bentuk penyiksaan siber lainnya.
Konsekuensi dari Cyber Torture adalah dapat membuat individu atau kelompok merasa cemas,
stress, terisolasi, dari lingkungan sosial, dan depresi berkepanjangan, bahkan meningkatkan
resiko bunuh diri. Akibat dari praktik penyiksaan siber juga menjadikan seorang individu
kehilangan rasa aman untuk menyampaikan ekspresinya di ruang digital. Kami mencatat
setidak-tidaknya terjadi sebanyak 20 kasus doxing dan peretasan terhadap aktivis yang terlibat
aktif menyuarakan narasi berbeda dengan pemerintah.
Pada Juni 2021, serangan begitu masif ditujukan kepada panitia penyelenggaran diskusi
tentang diskriminasi Papua. Salah satunya kepada Khairul, mahasiswa Unit Kegiatan
Daniel Erhardt Nielsen, ‘Cybertorture’ – A New Frontier in Human Rights Application?,
https://www.globaljusticeblog.ed.ac.uk/2020/09/23/cybertorture-a-new-frontier-in-human-rights-application/
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Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Universitas Lampung (UNILA) yang merupakan
contact person dari diskusi tentang Diskriminasi Rasial terhadap Papua. Ia mendapatkan begitu
banyak serangan seperti ditelpon orang yang tidak dikenal sebanyak puluhan kali, diteror
dengan dipaksa memberitahukan alamat, diacam keselamatan orang tua, diretas akun media
sosial dll. Menurut hasil wawancara kami terhadap korban, setelah kejadian itu Khairul merasa
takut, panik, serta tersiksa secara psikis karena ancaman bukan hanya menimpa dia tetapi juga
pada orangtuanya. Beberapa saat setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Khairul didampingi
oleh LBH Bandar Lampung, AJI Bandar Lampung, LBH Pers Lampung coba melaporkan
rangkaian teror kepada Polda Lampung. Akan tetapi Polda Lampung menolak laporan tersebut
karena dinilai tidak dapat memberikan bukti. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa Cyber
Torture telah dilakukan secara sempurna sebab korban merasakan penderitaan secara psikis
dan negara lewat Kepolisian yang telah mengetahui peristiwa tersebut justru melakukan
pembiaran.
Selanjutnya, dalam kurun waktu Agustus – Oktober, mereka yang mengkritik Omnibus Law
UU Cipta Kerja juga mendapatkan hal serupa. Adapun beberapa tokoh dan akademisi yang
menentang keras kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pun
mendapatkan peretasan dan stigma. 11 Terbaru, pada Mei 2021, fenomena peretasan juga
menimpa aktivis anti korupsi yang menentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah
satu prasyarat pengangkatan menjadi ASN. TWK tersebut berhasil menyingkirkan sebanyak
51 pegawai KPK yang dianggap berintegritas. Sejumlah Polisi sudah didesak untuk mengusut
tuntas rangkaian peristiwa ini.12 Akan tetapi, tidak ada satupun pelaku yang diungkap oleh
aparat penegak hukum.
Setidaknya ada pola yang berulang dari kasus-kasus cyber torture ini, yakni adanya peretasan
yang dilakukan secara sistematis dan massal. Selain itu, pelaku juga melakukan penyerangan
siber terarah (targeted digital attack). Kasus-kasus tersebut pun dilatarbelakangi oleh motif
politik yakni pihak-pihak yang secara lantang menyeimbangkan diskursus pemerintah (Kasus
Papuan Lives Matter, Aktivis Menolak Omnibus Law, Kritik terhadap penanganan COVID19, dan Kasus TWK KPK). Sementara itu, Negara pun sangat pasif dalam merespon beberapa
peristiwa tersebut. Tidak ada upaya dari kepolisian selaku otoritas yang sah untuk
menghentikan atau menindaklanjuti dan mencari pelaku. Mereka yang melakukan peretasan
dapat begitu bebas melanjutkan praktiknya di kemudian hari. Masyarakat pun tak pernah tau
siapa aktor dibalik peristiwa-peristiwa ini. Selain berimplikasi pada rasa takut, pembiaran
otomatis akan menimbulkan keberulangan di masa mendatang. Bentuk pembiaran terhadap
peristiwa semacam ini tentu saja turut masuk dalam klasifikasi pelanggaran HAM by omission.
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Dikutip dari https://republika.co.id/berita/qfds43349/ahli-it-sebut-akun-dr-pandu-memang-diincar-untukdiretas
12
Lihat https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/21/serangan-siber-terhadap-aktivis-antikorupsi-masihterus-terjadi

3.3. Aktor Penyiksaan
3.3.1. Polri
Sebelumnya telah dibahas bahwa Polisi masih menjadi aktor dominan dalam praktik
penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya di Indonesia. Menurut pemantauan yang kami
lakukan selama periode juni 2020 – mei 2021, kepolisian terlibat dalam 36 dari 80 praktik
penyiksaan. Rangkaian peristiwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya tersebut telah
menimbulkan sebanyak 61 korban luka serta 10 korban tewas. Kasus-kasus tersebut mayoritas
terjadi dalam tingkatan Polres sebanyak 19 kasus, disusul Polsek 11 kasus dan Polda 6 kasus.
Dilihat dari data tersebut, kami menemukan bahwa penyiksaan paling banyak terjadi pada level
Polres (Kabupaten/Kota). Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Polda masih
belum berjalan secara efektif dan signifikan. Selain itu, sebanyak 8 peristiwa terjadi dalam
periode kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Fenomena ini tentu bertentangan
dengan agenda prioritas Kapolri yang mencantumkan penguatan fungsi pengawasan dan
pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan sebagai perhatian utama.
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Dalam melakukan praktik penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, kami mencatat bahwa
Kepolisian utamanya menggunakan tangan kosong. Benda keras, listrik, rokok dan senjata api
juga kerap digunakan dalam mendukung aksi penyiksaan. Dari temuan tersebut, kami menduga
bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dominan dilakukan dalam tahapan interogasi
saat proses penyidikan seseorang menjadi tersangka. Hal tersebut didukung dengan data bahwa
23 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, ditujukan untuk mendapatkan
pengakuan. Sementara 14 lainnya ditujukan sebagai bentuk penghukuman.
Selain itu, dilihat dari kejadian pra peristiwa, sebanyak 24 praktik penyiksaan dan tindakan
kejam lainnya didahului oleh peristiwa salah tangkap. Sementara, 12 lainnya memang karena
murni kriminal. Jika dilihat dari polanya, memang tak banyak berubah. Kepolisian secara
sewenang-wenang melakukan penangkapan terhadap seseorang, kemudian orang tersebut

dinterogasi disertai proses penyiksaan, tujuannya agar orang tersebut mengaku telah
melakukan suatu perbuatan pidana. Salah satu kasus yang mencerminkan pola tersebut adalah
kasus yang menimpa Rais dan Mansyur, bertempat di Polsubsektor Weda Selatan, Halmahera
Tengah.13 Mereka awalnya dituduh karena menjual minuman keras, akan tetapi tidak terbukti.
Selanjutnya, polisi mencari tuduhan lain bahwa kedua orang tersebut telah mencuri uang
sebesar 150 juta. Pada saat pemeriksaan di kantor, mereka didesak dan dipaksa untuk
mengakui perbuatan. Akan tetapi mereka bersikeras dan berusaha membantah tuduhan
tersebut. Karena emosi, oknum polisi berinisial M lalu melayangkan pukulan ke bagian muka
dan dada Rais. Hasil pemeriksaan dokter RSUD Weda pun mengatakan bahwa terdapat tandatanda kekerasan di bagian jidat dan sekitar dada.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa kekerasan masih nyata dan melekat pada kultur
kepolisian. Selain itu, kepolisian juga seringkali mendalihkan bahwa tindakan berupa
kekerasan tersebut terpaksa diambil karena pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas.
Akan tetapi, dalil tersebut tidak pernah dibuktikan secara terang. Tindakan penyiksaan yang
diambil selama ini tidak memiliki ukuran yang jelas. Setidak-tidaknya aparat harus
memperhatikan aspek-aspek legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif,
dan masuk akal, sebelum mengambil tindakan yang dianggap perlu.
Untuk menunjang validitas data dan informasi yang ada, KontraS telah mengirimkan surat
permohonan keterbukaan informasi publik kepada Mabes Polri.14 Akan tetapi, hinga laporan
ini dipublikasikan, kami tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Mabes Polri. Hal ini
menunjukan bahwa institusi bhayangkara masih jauh dari kata responsif dan akuntabel.
Penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian juga merupakan bentuk dari penggunaan kekuatan
secara berlebihan (excessive use of power). Hal tersebut tercermin dari brutalitas aparat dalam
menangani aksi Omnibus Law 6-9 Oktober 2020. Dari sejumlah wilayah, kami menemukan
bahwa polisi melakukan berbagai upaya yang tidak perlu terhadap aksi yang awalnya berjalan
damai.15 Selain itu, brutalitas aparat juga kami temukan dilakukan kepada massa aksi yang
menyuarakan penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) jilid II. Salah satu contoh peristiwa
tersebut yakni perlakuan rasis Kapolresta Malang terhadap massa aksi Orang Asli Papua
(OAP).16 Dari rangkaian kasus penyiksaan dalam aksi Omnibus Law Oktober 2020 dan Aksi
Menolak Otsus, kami juga tidak menemukan penyelesaian hukum yang adil dan layak kepada
para pelaku.

13

https://halmaherapost.com/2020/08/12/rais-dan-mansyur-dituduh-mencuri-hingga-dianiaya-oknum-polisi/
Nomor Surat 247/SK-KontraS/VII/2021, tertanggal 27 Mei 2021
15
Salah satunya terjadi di Bandung, Polisi melakukan penghadangan, penyisiran, penangkapan sewenangwenang, pemukulan, dan interogasi terhadap massa, dan merampas perlengkapan aksi sampai kepada
perampasan barang pribadi. Tindakan-tindakan itu terjadi bahkan sebelum masa melakukan demonstrasi.
Pembubaran dan penyisiran dilakukan beberapa titik, bahkan pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap
masyarakat yang mengenakan baju hitam.
16
Dalam video yang tersebar, Kapolresta Malang mengatakan kepada massa aksi OAP "....Halal darahnya,
tembak! Kamu masuk pagar ini, kamu halal darahnya. Saya tanggung jawab," Sementara itu di berbagai daerah
demonstrasi berujung pada penangkapan secara sewenang-wenang serta penyiksaan.
14

Kasus penyiksaan lainnya yang ditangani KontraS adalah Kasus Sarpan di Deli Serdang, Kasus
Hendry Bakari di Batam,17 Kasus Kamiso di Medan,18 Rian di Maluku,19 Sahbudin di
Bengkulu,20 dan Samsul Egar di Bau-Bau. Dari seluruh kasus tersebut, terdapat kemiripan pola.
Seseorang yang baru diduga melakukan suatu tindak pidana, ditangkap dengan sewenangwenang karena tidak mengikuti prosedural yang ditentukan oleh KUHAP, seperti tidak
menunjukan surat penangkapan. Biasanya, korban sebelum ditangkap mengalami kondisi yang
sehat. Setelah ditangkap, korban dibawa ke ruang detensi untuk selanjutnya dilakukan
pemeriksaan. Akan tetapi tahapan tersebut disertai dengan praktik penyiksaan dengan tujuan
untuk mendapatkan pengakuan atas suatu perbuatan pidana. Pada akhirnya, ditemukan lukaluka pada tubuh korban, bahkan tak sedikit berujung pada mati dalam tahanan (death ini
custody).
Dari banyaknya kasus penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang dilakukan oleh Polri,
sudah seharusnya reformasi tubuh Kepolisian dilakukan secara serius. Evaluasi harus
dilakukan secara utuh dan komperhensif sehingga menyentuh akar persoalan. Proses
pendidikan anggota harus dibuat efektif guna menanamkan nilai-nilai anti kekerasan. Kultur
kepolisian yang terus saja melegitimasi tindakan penyiksaan pun perlahan harus diubah.
Diskresi yang luas harus dibarengi dengan pengawasan yang serius pula. Upaya represif
terhadap pelaku kekerasan selama ini hanya bersifat formalistik, mayoritas diselesaikan secara
internal maupun kultural belaka, seperti halnya hukuman oleh atasan. Penyelesaian yang jauh
dari prinsip transparan dan akuntabel tak akan menimbulkan efek jera.
3.3.2. TNI
Berdasarkan pemantauan media, data jaringan di daerah, advokasi yang dilakukan, terhitung
sejak Juni 2020 – Mei 2021, kami mencatat terdapat 7 praktik penyiksaan yang dilakukan oleh
anggota TNI. Ketujuh peristiwa yang ada telah menimbulkan sebanyak 5 korban luka dan 5
lainnya tewas. Kami mencatat seluruh praktik penyiksaan yang terjadi, dilakukan oleh matra
Angkatan Darat AD seluruhnya menyasar korban sipil. Dilihat dari motifnya, sebanyak yang
dilakukan ialah 5 ditujukan untuk penghukuman dan 2 lainnya untuk mendapatkan pengakuan.
Adapun alat penyiksaan yang digunakan yakni sebanyak 5 peristiwa menggunakan tangan
kosong, 1 benda keras dan 2 senjata api.
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Lihat https://kontras.org/2020/08/12/penyiksaan-merupakan-tindak-kejahatan-proses-dan-adili-secarapidana-anggota-polisi-yang-melakukan-penyiksaan/
18
Lihat https://kontras.org/2020/11/15/praktik-penyiksaan-oleh-aparat-kembali-terulang-kemanusiaandiabaikan/
19
Lihat https://kontras.org/2021/01/13/usut-tuntas-dugaan-praktik-penyiksaan-yang-dialami-oleh-alm-riansidiq-siswa-diktuk-bintara-polda-maluku-utara/
20
Lihat https://kontras.org/2021/01/04/surat-terbuka-kepala-kepolisian-daerah-bengkulu/
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Kami juga mencatat bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang dilakukan oleh TNI
didominasi oleh peristiwa yang terjadi di Tanah Papua, yakni sebanyak 4 kasus. Salah satu
contoh kasusnya adalah kematian tiga pemuda bernama Janius Bagau, Soni Bagau, dan
Justinus Bagau. Sebelumnya, ketiganya dibawa ke puskesmas Bilogai, Intan Jaya, Papua dan
diinterogasi oleh TNI sambil disiksa hingga akhirnya meninggal dunia pada senin, 15 Februari
2021. Kejadian tersebut dilatarbelakangi penyisiran yang dilakukan oleh TNI di sekitar Gereja
Tanah Putih dalam rangka mengejar anggota TPNPB.21 Kasus-kasus penyiksaan lainnya oleh
TNI di Papua tentu akan terus bertambah setelah ditetapkannya KKB sebagai organisasi teroris.
Langkah tersebut semakin melegitimasi keberadaan militer dalam melakukan aksi
penangkapan serta penahanan dengan dalih memberantas tindak pidana terorisme.22
Pendekatan keamanan yang dilakukan secara terus menerus kami khawatirkan semakin
menutup ruang dialog sehingga gesekan kekerasan terus terjadi.23
Dari beberapa kasus penyiksaan yang dilakukan oleh TNI dalam kurun waktu Juni 2020 – Mei
2021, KontraS telah melakukan pendampingan terhadap 2 kasus, yakni kasus Jusni di Tanjung
Priok dan Kasus Reski Labidi di Maluku Utara.24 Terdapat kemiripan terhadap dua kasus
tersebut, yakni keduanya merupakan warga sipil yang sedang sedang/baru pulang dari suatu
café. Setelah itu, tanpa alasan yang jelas, mereka mendapatkan kekerasan dari anggota militer.
Jusni disiksa dengan cara dipukul, ditendang, ditabrak dengan motor, dihantam dengan meja,
dipukul pakai tongkat hingga disabet pakai hanger, yang berakibat pada tewasnya korban.
Sementara Reski di Maluku Utara mendapatkan pukulan pada bagian dada/ulu hati dan
membuat korban terjatuh. Setelah itu pemukulan dilanjutkan pada bagian muka sehingga
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https://suarapapua.com/2021/02/16/biadab-tni-pukul-dan-siksa-tiga-pemuda-sampai-mati-di-puskesmasbilogai-intan-jaya/#disqus_thread
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Pasal 43I UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme melegitimasi keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi
terorisme.
23
Untuk memperkuat data penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan oleh TNI, kami juga telah
mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada Mabes TNI. 23 Akan tetapi, tak berbeda jauh
dengan institusi kepolisian, kami juga tak kunjung mendapatkan jawaban atas permohonan informasi tersebut.
24
Lihat https://kontras.org/2021/03/19/segera-proses-dan-adili-anggota-kopassus-yang-diduga-melakukanpenyiksaan-terhadap-alm-reski-labidi-di-maluku-utara/

mengakibatkan luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan hidung sebelah kiri. Diduga
akibat tindakan penyiksaan ini, menyebabkan korban meninggal dunia. Selama kasus Reski
diproses, kami mendapatkan keganjilan yakni adanya upaya permintaan perdamaian baik dari
aparat TNI maupun keluarga terduga pelaku kepada keluarga korban.
Kedua proses penyiksaan ini menunjukan kultur kekerasan masih melekat pada anggota TNI.
Selain itu, kami menemukan sebuah pola berulang yang selalu digunakan TNI ketika didapati
anggotanya melakukan tindakan penyiksaan yaitu: Pertama, mengedepankan upaya
perdamaian. Kedua, tidak berupaya mengungkap rantai pertanggungjawaban komando atas
peristiwa penyiksaan. Ketiga, meskipun anggota TNI tersebut diproses dan diadili melalui
mekanisme peradilan militer nantinya, putusan pidana yang diberikan kepada pelaku tergolong
ringan.
Peradilan militer memang masih menyisakan banyak permasalahan, sebab proses tersebut
seringkali dijadikan sebagai legitimas impunitas bagi anggota TNI yang melakukan
penyiksaan. Peradilan militer bukanlah tempat yang tepat untuk mengadili anggota TNI yang
melakukan tindakan pidana atau kejahatan, sebab melalui peradilan militer terjadi praktikpraktik upaya “perlindungan” atau “pengistimewaan” bagi personel militer yang melakukan
kejahatan. Dalam proses pengadilan pelaku penyiksaan Jusni misalnya, kami menemukan ada
indikasi bahwa sejak awal memang proses peradilan tersebut hanyalah sekedar formalitas
semata dan dimaksudkan untuk tidak mengungkap fakta yang sebenaranya. Hal ini tampak
pada berbagai keganjilan yang kami temukan selama proses persidangan dan Putusan. Bahwa
keganjilan yang kami maksud beberapa diantaranya seperti dakwaan yang disususn oleh Oditur
Militer tidak membongkar dugaan penyiksaan. Hasilnya, Putusan Nomor 86-K/BDG/PMTII/AD/XII/2020 menghapus sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer
kepada Letda Oky Abriansyah dan Serda Mikhael Julianto Purba yang merupakan anggota TNI
dari kesatuan Satangair Pusbekangad Yonbekang 4/Air. Bobroknya mekanisme peradilan
militer tersebut sudah cukup kuat menjadi alasan bahwa UU Peradilan Militer harus direvisi.
3.3.3. Kejaksaan
Selain Kepolisian, TNI, dan Sipir, Kejaksaan juga harus diperhitungkan sebagai aktor
penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya. UU mengamanatkan kejaksaan sebagai eksekutor
yakni pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksankan putusan pengadilan termasuk
melaksanakan fungsi pemidanaan. Salah satu pemidanaan yang masih diakui di Indonesia,
khususnya di Aceh adalah praktik hukuman cambuk. Praktik pemidanaan cambuk di Aceh
masih berlangsung dan legal di beberapa wilayah didasarkan pada Qanun Jinayah No. 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayah. KontraS sedari awal mengecam dimasukkannya praktik cambuk
dalam tata kelola pemerintahan Aceh. Mengingat, berdasarkan definisi hukuman yang tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam UNCAT, hukum cambuk telah
memenuhi unsur-unsur penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
martabat manusia yakni memberikan rasa sakit atau penderitaan yang parah, bertujuan
menghukum seseorang atas perbuatannya.
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Berdasarkan pemantauan media yang dilakukan KontraS dalam kurun waktu Mei 2020 – Juni
2021, setidaknya telah terjadi sebanyak 34 peristiwa hukuman cambuk. Dari 34 peristiwa
tersebut, terdapat 98 korban luka-luka. Kami juga mencatat bahwa delik yang digunakan dalam
menghukum cambuk terdiri dari ikhtilath (zina) sebanyak 18 kasus, Khamr (alkohol) sebanyak
3 kasus, khalwat (tindakan asusila) sebanyak 10 kasus, maysir (judi) sebanyak 5 kasus dan
liwath 1 (homoseksual) sebanyak 1 kasus. Seluruh korban hukuman cambuk mengalami lukaluka. Sementara itu, institusi paling dominan yang melakukan eksekusi cambuk yakni
Kejaksaan Negeri Aceh dengan 9 peristiwa.
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Lebih dari 22 tahun sudah Indonesia telah meratifikasi UNCAT, tetapi praktik-pratik hukum
cambuk masih saja ditemukan. Potret ini tentu saja menunjukkan bahwa pemerintah tidak
memiliki keseriusan untuk menghapuskan praktik penyiksaan secara utuh sebagaimana diatur
dalam pasal 2 CAT serta dalam General Comment No. 2 Tahun 2008. UU HAM dan UU

Ratifikasi CAT seharusya dapat dijadikan landasan untuk menghapuskan praktik hukum
cambuk di Aceh. Meskipun Aceh diberikan otonomi khusus, hak untuk tidak disiksa dan
mendapatkan hukuman yang merendahkan martabat sifatnya universal. Pelarangan penyiksaan
merupakan jus cogens, otonomi khusus tidak dapat digunakan sebagai pengecualian
sekelompok orang, dalam ini masyarakat Aceh, dari hak-nya untuk tidak disiksa, yang
merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun
(non-derogable rights).

4. Absennya Akuntabilitas dalam Penyelesaian Kasus Penyiksaan
Jika dilihat dari dari kecenderungan praktik penyiksaan yang telah dipaparkan di atas, mulai
dari aktor, motif, metode, lokasi penyiksaan, selama bertahun-tahun pola yang terbentuk masih
sama. Hal ini menunjukkan tidak upaya perbaikan secara signifikan dan serius yang dilakukan
oleh Negara. Kami juga melihat bahwa kecenderungan impunitas semakin menguat. Hal
tersebut dapat tecermin dari penyelesaian kasus penyiksaan yang tidak dilakukan secara
berkeadilan. Mayoritas kasus berhenti pada mekanisme internal institusi belaka yang tidak
menjawab keadilan bagi korban. Selain itu, jalan lainnya seperti dipaksa untuk berdamai,
ketiadaan respon dan jawaban dari aparat hingga diintimidasi untuk mencabut laporan
merupakan realita pahit yang harus diterima oleh korban beserta keluarganya.
Padahal, jika merujuk pada mandat Pasal 12 UNCAT, disebutkan bahwa penjaminan agar
instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak
memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak
penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya. Artinya, Negara melalui
institusinya harus merespon secara cepat dan independen apabila telah terjadi dugaan
penyiksaan, bukan justru menutupi seakan-akan kasus tersebut tidak pernah ada.
Berdasarkan pemantauan kami dalam kurun waktu Juni 2020 – Mei 2021, dari 36 kasus
penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Kepolisian, 11 diantaranya tidak ada
proses penindakan dan tidak ada informasi lebih lanjut serta 9 diantaranya tidak diproses
karena polisi membantah adanya praktik penyiksaan. Selain itu, beberapa kasus dihentikan
karena ada intimidasi untuk menandatangani surat agar kasus tidak diteruskan. Adapun
penyebab lainnya adalah pemberian uang santunan, tidak adanya saksi, dan tersangka dipaksa
mengakui BAP. Kami melihat minim sekali dugaan penyiksaan yang diteruskan ke mekanisme
peradilan pidana, padahal opsi tersebut dimiliki oleh kepolisian.
Kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian seharusnya merupakan bentuk pelanggaran
terhadap peraturan disiplin, etik, serta pidana. Oleh karena itu, putusan disiplin atau etik tidak
boleh meniadakan proses peradilan pidana. Pada praktiknya, KontraS menemukan bahwa
dalam berbagai kasus kekerasan oleh aparat, kepolisian cenderung mengedepankan mekanisme
internal yakni sidang KEPP dan sidang disiplin dengan mengesampingkan proses hukum
pidana kepada pelaku. Padahal, anggota Polri juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan
umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1)

UU Polri. Ketentuan UU tersebut juga menegaskan bahwa anggota Polri merupakan bagian
dari warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dengan demikian, seorang anggota
Polri yang melakukan pelanggaran, yang berkelindan dengan perbuatan pidana, tidak dapat
lepas dan mutlak harus sidangkan lewat mekanisme peradilan umum sebagaimana ditentukan
oleh UU Polri.
Secara normatif, kepolisian sebenarnya sudah memiliki peraturan internal berupa Perkap No.
8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 11 Perkap
tersebut disebutkan bahwa petugas/anggota dilarang untuk melakukan penyiksaan tahanan
atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Selain itu, Kepolisian juga sudah
memiliki Perkap Kode Etik yang didalamnya diatur mengenai penyelesaian pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota kepolisian. Akan tetapi, dalam perkap tersebut belum ada perumusan
yang tegas terkait pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sidang Komisi
Kode Etik Kepolisian (KKEP). Dalam beberapa kasus, peristiwa pidana semisal penyiksaan
hanya diselesaikan lewat mekanisme disiplin dan etik. Hal tersebut tentu bertentangan dengan
asas equality before the law yang menghendaki agar seluruh masyarakat mendapatkan
perlakuan hukum yang setara.
Selain itu, penyelesaian kasus penyiksaan yang hanya dilakukan dengan mekanisme disiplin
dan KKEP juga berpotensi besar penuh muatan conflict of interest. Pasalnya, Institusi Polri
yang menyidangkan dan mengadili anggotanya sendiri. Pihak yang berwenang dalam seluruh
tahapan sidang mulai mulai tahap pemeriksaan pendahuluan hingga sidang tingkat banding
seluruhnya berasal dari pejabat Polri. Putusan yang adil tentu sulit didapatkan mengingat
sesame prajurit memiliki kultur solidaritasi yang tinggi. Selain itu, prinsip hukum mengenal
asas nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen
zaak op te treden). Asas ini menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam
perkaranya sendiri). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan
mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar
keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya
sendiri. Prinsip ini merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidak-berpihakan/impartiality)
hakim sebagai pemberi keadilan. Prinsip imparsialitas yang dimaksud melekat dan harus
tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan
keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-bernar diterima sebagai solusi hukum
yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.
Selain itu, selama ini belum ada ketentuan yang mengatur hak-hak korban atau keluarga korban
dan keterbukaan akses untuk mendapatkan informasi dalam sidang KKEP. Sehingga institusi
begitu sering menyelenggarakan sidang secara tertutup dan korban tidak mengetahui prosesnya
sama sekali. Begitupun dengan pemulihan yang efektif sesuai dengan mandat Pasal 14

UNCAT25, mekanisme internal yang ada belum mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian,
peraturan yang ada di tubuh internal Polri tidak menjawab permasalahan yang ada, bahkan
justru semakin memperluas ruang impunitas bagi pelaku penyiksaan dan memperbesar potensi
keberulangan.
Senada dengan Kepolisian, penyelesaian kasus penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang
dilakukan oleh TNI dalam satu tahun terakhir juga tidak diselesaikan secara berkeadilan.
Berdasarkan pemantauan kami, dari 7 peristiwa yang ada, 4 kasus diantaranya diselesaikan
tanpa ada proses penindakan. Tercatat hanya satu peristiwa yang pelakunya ditetapkan sebagai
tersangka, sementara sisanya, TNI membantah adanya praktik penyiksaan dan pelaku memaksa
korban untuk menandatangani surat perdamaian. Kecenderungan lainnya yakni institusi selalu
melindungi anggotanya yang terang-terangan melakukan tindakan kekerasan. Jikapun
diteruskan lewat mekanisme peradilan militer, instrumen yang ada saat ini juga masih sangat
problematis. Ketentuan yang ada saat ini memang rancu, mengingat Pasal 9 UU Peradilan
Militer bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia. Sehingga, reformasi peradilan militer menjadi penting untuk dilakukan.
Kedua institusi baik Polri maupun TNI memiliki kesamaan, yakni cenderung menyelesaikan
kasus hanya lewat mekanisme non pidana. Padahal, mekanisme ini menciptakan langgengnya
impunitas, sebab tiadanya transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan prosesnya.
Penyelesaian semacam ini menciderai prinsip-prinsip negara hukum yang mengedepankan
kepastian dan persamaan di muka hukum. Anggota Polisi ataupun TNI seperti memiliki hak
imunitas ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penindakan yang efektif dan
memberikan efek jera harus segera diregulasi dengan baik oleh Negara guna menghindari
‘surga’ impunitas bagi pelaku penyiksaan. Sebab, pengaturan juga merupakan salah satu
bentuk pencegahan sesuai dengan mandat Pasal 2 UNCAT.26
5. Tindakan Tidak Manusiawi dalam Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Permasyarakatan menjadi tempat yang sangat rawan atas praktik penyiksaan, sebab
ada kendali penuh dan relasi kuasa antara petugas dengan narapidana. Selain itu, pembiaran
terhadap pertikaian antar narapidana di dalam lapas juga kerap dilakukan oleh sipir. Menurut
beberapa petugas, pembiaran itu dilakukan sebagai bentuk pemberian sanksi atau hukuman
tidak langsung kepada para narapidana yang melakukan keributan.27 Paradigma tersebut tentu
saja sesat dan keliru, petugas seharusnya memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap
warga binaan serta mencegah praktik-praktik kekerasan terjadi di dalam lapas. Bentuk
pembiaran yang disadari tentu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
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Menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyisaan memperolah ganti rugi dan
mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh
mungkin.
26
Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah
efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
27
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/07413761/kemenkumham-ingatkan-petugas-tak-lakukankekerasan-pada-warga-binaan?page=all

Salah satu contoh kasus penyiksaan dalam lapas yakni peristiwa yang terjadi di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIB Tanjung, Kalimantan Selatan. Sebanyak lima orang oknum petugas
sipir melakukan penyiksaan terhadap seorang narapidana pindahan dari lapas lain hingga
mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Penyelidikan sebenarnya sempat dilakukan, akan
tetapi kasus berhenti di tengah jalan karena jajaran penyidik mendapatkan informasi antara
keluarga dan pelaku telah mengambil jalur perdamaian.28 Penyidik pun menghentikan perkara.
Kami menduga terdapat intimidasi oleh pihak lapas untuk menempuh jalur damai.
Masalah lainnya yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah adalah kapasitas sel yang
tak sepadan dengan jumlah tahanan yang ada (overcapacity). Data terakhir yang dirilis oleh
Dirjen Pas Kemenkumham, terdapat 252.384 orang warga binaan pemasyarakatan yang terdiri
narapidana dan tahanan. Sementara kapasitas lapas maksimum ialah 135.704 orang.29
Overcrowded di dalam lapas ini berpotensi besar menimbulkan masalah lainnya, seperti
pelarian, keributan, kerusuhan, dan tindak kekerasan di tahanan. Fenomena overcrowded ini
terjadi karena politik hukum pemidanaan kita masih mengutamakan pidana penjara sebagai
jalan ampuh dalam menghukum, perlahan paradigma tersebut harus digeser. Negara harus
mencari jalan keluar pemidanaan alternatif yang efektif, guna mengatasi masalah penghuni
lapas yang membludak. Selain itu, terdapat regulasi berupa PP 99 Tahun 2012 yakni berisi
pemberian remisi yang ketat sehingga berdampak pada overcapacity di lapas. Narapidana yang
seharusnya cepat bebas namun harus tetap berada di dalam akibat regulasi tersebut.
Adanya overcapacity di dalam Lapas juga menyebabkan minimnya alokasi anggaran yang
diperuntukan bagi kesehatan dan kebutuhan pangan dari warga binaan. Selain itu,
permasalahan ini merupakan bentuk impunitas yang dilakukan oleh negara, sebab tidak ada
perbaikan dalam sistem peraturan dan tata kelola Lapas. Adapun paradigma dan semangat
menghukum aparat masih begitu tinggi sehingga menyebabkan penuhnya Lapas. Menurut data
pemantauan dan hasil turun lapangan yang dilakukan KontraS ke beberapa Lapas yang ada di
Indonesia, alokasi anggaran untuk kesehatan fisik saja hanya sebesar 10 juta rupiah per lapas.
Penambahan anggaran pun tidak dilakukan secara signifikan walaupun dalam situasi Pandemi
yang seharusnya memprioritaskan anggaran kesehatan. Selain kebutuhan kesehatan dan
mental, alokasi anggaran yang dialokasikan begitu minim bagi warga binaan. Saat ini satu
orang hanya mendapatkan sejumlah Rp. 19.800 perhari,30 tentu merupakan angka yang tidak
manusiawi. Kami melihat bahwa Negara dalam konteks ini tidak pernah melihat secara serius
persoalan-persoalan yang ada di Lapas, sebab situasinya stagnan sejak investigasi terakhir pada
2019.
Berkaca pada negara lain, sistem pemasyarakatan kita dapat belajar kepada Rusia. Sejak 1998,
Kementerian Hukum Rusia berhasil melakukan reformasi kelembagaan dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lapas. Dari sisi kelembagaan, pada tahun 2002
28

https://borneo24.com/seputar-borneo/kalsel/narapidana-di-aniaya-oleh-sipir-lapas-tanjung-hingga-babak-belur
https://www.antaranews.com/video/2001645/tekan-kekerasan-di-lapas-rutan-pengawasan-pelatihan-diperkuat
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https://kabar24.bisnis.com/read/20190729/16/1130103/uang-makan-narapidana-rp20.000-rumah-pancasilaminta-pemerintah-kaji-ulang
29

kementerian hukum membentuk lembaga ombudsman yang bertugas memastikan keadaan
penjara sesuai dengan standar-standar HAM dan apabila tidak sesuai, maka ombudsman
menganjurkan pemberian pemulihan (remedies) bagi para tahanan. Kemudian dalam aspek
regulasi atau peraturan perundang-undangan, Rusia melakukan reformasi hukum acara pidana
(berlaku pada tahun 2002), yang meliputi: 1. pengawasan hakim terhadap proses pra-ajudikasi,
terutama berkaitan dengan pengaturan penahanan pra-persidangan yang semula berada di
tangan penuntut umum dialihkan menjadi kewenangan hakim; 2. kewajiban tersangka untuk
didampingi penasihat hukum; 3. alternatif penahanan pra-persidangan menjadi tahanan rumah
(house arrest); 4. mengurangi batas waktu maksimal penahanan pra-persidangan serta pidana
penjara untuk perempuan dan anak; dan 5. pemberian amnesti secara periodik.31 Langkahlangkah di atas tentu besar posibilitasnya untuk diterapkan di Indonesia, baik dalam aspek
kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan.
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6. 1 Kesimpulan
Berdasarkan beberapa catatan yang kami paparkan di atas, fakor utama yang menyebabkan
kultur penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya langgeng di Indonesia adalah adanya
impunitas. Pelaku dengan mudahnya bebas tanpa pernah diadili atas perbuatan penyiksaan
yang ia lakukan. Adapun impunitas terus terjadi di Indonesia disebabkan oleh instrumen
hukum penyiksaan yang minim, tindakan pengawasan yang tidak pernah dilakukan secara ketat
dan menyasar pada akar masalah, penegakan hukum yang tidak menjerakan pelaku penyiksaan,
penyiksaan yang merupakan bagian dari kultur kekerasan masih dinormalisasi di tengahtengah masyarakat, absennya akuntabilitas dalam penyelesaian kasus penyiksaan, dan pola
berulang sebab kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak pernah dituntaskan secara utuh.
Atas dasar tersebut KontraS menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:
Pertama, Berdasarkan data yang dihimpun oleh KontraS melalui kanal media informasi,
advokasi, serta jaringan-jaringan KontraS di daerah, pada periode Juni 2020 – Mei 2021,
terdapat 80 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia. Kepolisian masih menjadi aktor
utama penyiksaan untuk tujuan penghukuman atau pengakuan.
Kedua, Komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat UNCAT belum terlihat. Begitupun
dengan OPCAT, belum ada tanda untuk meratifikasi protocol opsional UNCAT tersebut.
Norma yang ada saat ini terkait penyiksaan belum memadai sebab definisi penyiksaan yang
masih sporadik, belum diaturnya mempertahankan hak untuk bebas dari penyiksaan, sanksi
penyiksaan bagi pelaku, dan kompensasi yang didapatkan oleh korban penyiksaan.
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Ketiga, Dalam melakukan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, metode yang digunakan
tak melulu berkaitan dengan fisik (tangan kosong, benda keras, listrik, rokok, dan senjata api).
Saat ini, praktik-praktik penyiksaan siber (Cyber Torture) juga semakin masif dilakukan dan
cenderung dibiarakan oleh Negara.
Keempat, Kecenderungan impunitas semakin menguat. Hal tersebut dapat tercermin dari
penyelesaian kasus penyiksaan yang tidak dilakukan secara berkeadilan. Mayoritas kasus
berhenti pada mekanisme internal belaka. Selain itu, jalan lainnya seperti dipaksa untuk
berdamai, ketiadaan respon dan jawaban dari aparat hingga diintimidasi untuk mencabut
laporan merupakan realita pahit yang harus diterima oleh korban beserta keluarganya.
Kelima, Praktik pembiaran terhadap pertikaian antar narapidana di dalam lapas juga kerap
dilakukan sebagai bentuk penghukuman. Masalah lainnya yang tak kunjung diselesaikan
adalah overcapacity lapas, minimnya akses terhadap kesehatan baik fisik maupun mental, dan
alokasi biaya yang tidak mausiawi.
6. 2 Rekomendasi
Pertama, Dalam hal peningkatan akuntabilitas dan perbaikan, institusi yang dominan terhadap
terjadinya praktik-praktik penyiksaan, seperti TNI, Polri, dan Lapas sudah saatnya membuka
diri untuk evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal. Ketiga
institusi tersebut 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. Mekanisme pengaduan pun harus diperkuat dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas.
Kedua, Dari segi regulasi, pemerintah harus segera menginisiasi suatu perumusan peraturan
perundang-undangan nasional mengenai penghapusan praktik penyiksaan, perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sesuai
dengan mandat UNCAT. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan perbaikan secara
menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana melalui revisi KUHAP agar tidak ada lagi ruang
untuk praktik-praktik penyiksaan. Ketentuan yang ada harus mengadopsi definisi penyiksaan
sesuai standar UNCAT, ketentuan pidana khusus terhadap tindakan penyiksaan, serta hak atas
kompensasi yang didapatkan korban penyiksaan. Untuk meminimalisir praktik-praktik
penyiksaan, institusi terkait juga meregulasi suatu peraturan yang mewajibkan adanya alat
seperti body camera atau CCTV dalam tempat-tempat yang rawan terjadinya penyiksaan.
Ketiga, Negara harus secara serius mengusut pelaku-pelaku cyber torture seperti peretasan,
doxing, stigma, diskriminasi, dan bentuk penyiksaan siber lainnya. Bentuk pembiaran terhadap
praktik-praktik tersebut tidak boleh diteruskan karena akan menimbulkan keberulangan.
Virtual Police yang dimiliki oleh Kepolisian saat ini seharusnya menindak dan mencari pelakupelaku kejahatan siber tersebut.

Keempat, 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. Kami juga mendorong inisiasi KuPP lima lembaga dapat lebih aktif dapat secara
proaktif melakukan investigasi kasus-kasus penyiksaan, bukan hanya sebagai penerima
pengaduan. Sembari KuPP menjalankan tugasnya, Pemerintah harus segera melakukan
ratifikasi OPCAT sebagai legitimasi NPM untuk mengujungi secara regular tempat-tempat
dimana seseorang dirampas kebebasannya dan besar potensinya terjadi praktik penyiksaan.
Kelima, Dalam rangka pembenahan Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan
HAM selaku pihak yang berwenang harus merumuskan strategi khusus untuk mengurangi
kekerasan yang terjadi di Lapas. Dirjen Pemasyarakatan harus secara aktif memperhatikan
kondisi kelayakan lapas yang ada. Selain itu, dalam rangka memanusiakan narapidana, fasilitas
kesehatan baik fisik atau mental harus ditingkatkan dan anggaran konsumsi harus disesuaikan
menjadi lebih manusiawi.

Lampiran
1. Pendampingan atas Kasus Penyiksaan
Selama periode Juni 2020 - Mei 2021, KontraS setidak-tidaknya telah menangani dan
mendampingi 9 kasus Penyiksaan. Kami mengecam keras segala bentuk penyiksaan, hingga
berujung kematian yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil, bentuk
pelanggaran ini menjadi pola berulang dan intens dilakukan serta merupakan pelanggaran
terhadap aturan internal pada setiap institusi sektor keamanan, dan beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
Berikut ringkasan penanganan dan pendampingan kasus penyiksaan:
1.1. Aksi #MosiTidakPercaya #TolakOmnibus Law 6-9 Oktober 2020
Gelombang besar aksi penolakan UU cipta kerja yang terjadi di berbagai daerah justru direspon
dengan berbagai macam bentuk pembungkaman, mulai dari pelarangan aksi, pencegatan
menuju titik aksi, penangkapan sampai penyiksaan terhadap massa aksi yang dilakukan aparat
kepolisian. Sepanjang aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 6 Oktober hingga 22
Oktober kami mencatat fakta-fakta tindak brutalitas aparat dalam penanganan aksi. Menangkap
dan merepresi Pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak UU Cipta
Kerja. Bahkan tidak sedikit yang mengalami penyiksaan setelah ditangkap oleh aparat
kepolisian. Setelah aksi-aksi demonstrasi berlangsung biasanya aparat kepolisian akan
melakukan pemanggilan dan perburuan terhadap ketua-ketua atau anggota organisasi yang
aktif menolak UU Cipta Kerja atau bahkan koordinator lapangan (korlap) aksi.

Sumber foto: https://www.law-justice.co/artikel/95404/brutalitas-polisi-dalam-meresponaksi-tolak-omnibus-law/

Berdasarkan data pemantauan yang KontraS miliki selama tanggal 6 - 9 Oktober 2020, terdapat
peristiwa kekerasan di beberapa daerah yang dilakukan aparat keamanan yakni Polri terhadap
massa aksi Omnibus Law. Jika dikategorikan berdasarkan korban kekerasan, terdapat 50
peristiwa kekerasan di aksi Omnibus Law dengan kondisi korban luka-luka sebanyak 214
orang; 9 Sipil, 184 Mahasiswa, 16 Jurnalis, 5 Pelajar, dan 13 tindakan pelanggaran berupa
penganiayaan. Dari rangkaian kasus penyiksaan dalam aksi Omnibus Law Oktober 2020, kami
juga tidak menemukan penyelesaian hukum yang adil dan layak kepada para pelaku.
1.2. Sarpan di Deli Serdang

Sarpan (57) ditangkap atas dasar tuduhan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. DS sejak
tanggal 02 Juli – 05 Juli 2020 di Jalan Sidumolyo Gg Gelatik Pasar 9 Desa Sei Rotan,
Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang Sumatera Utara. Sarpan ditahan selama 5 hari dan
selama itu diduga terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik pada Polsek Percut
Seituan. Selama ditahan, istri Sarpan berusaha menjenguk ke kantor polisi namun dihalanghalangi oleh petugas. Sarpan akhirnya baru dilepas pada 6 Juli 2020 setelah warga melakukan
unjuk rasa di depan Polsek Percut Seituan untuk mendesak kepolisian agar Sarpan dibebaskan.

Sumber foto: https://www.suara.com/news/2020/07/09/141642/penyiksaan-sarpan-6-perwirapolisi-dan-brigadir-diperiksa-propam-polda?page=all
Sarpan kemudian pulang dalam kondisi lebam pada wajah, dada, dan punggung yang diduga
karena pemukulan. Sarpan juga mengaku matanya dilakban ketika diperiksa dan disetrum saat
berada di sel tahanan untuk dipaksa mengaku menjadi pelaku pembunuhan meskipun ia telah
menyebutkan nama pelaku sebenarnya, yang tidak lain merupakan anak dari pemilik rumah
tempatnya bekerja sebagai kuli bangunan. Terhadap insiden ini, dua orang petinggi Polsek
Percut Sei Tuan tersebut yakni Kanit dan Panit Reskrim diperiksa Propam Polrestabes Medan.

Kasubdit Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan pada 8 Juli 2020 mengatakan bahwa
kasus ini dalam penyelidikan propam dan bila nanti terbukti tentu akan diberikan sanksi
disiplin atau sanksi etik.
1.3. Henry Bakari di Batam
Pada 6 Agustus 2020, di Belakang Padang, Batam, terjadi dugaan penyiksaan yang dialami
Henry Alfree Bakari (38). Ketika itu korban sedang berada di kelong ikan, kemudian datang
beberapa anggota Kepolisian melakukan penangkapan tanpa dilengkapi surat penangkapan.
Keesokan harinya, pada 7 Agustus Polisi dari kesatuan Polresta Balerang datang ke rumah
korban untuk dilakukan penggeladahan. Saat dilakukan upaya paksa, keluarga korban melihat
wajah Henry tampak terlihat lemas, berjalan pincang, dan mengeluh kehausan. Pada tanggal 8
Agustus, diketahui Henry meninggal dunia dengan luka lebam yang membekas di sekujur
tubuhnya. KontraS bersama-sama dengan keluarga korban mengajukan pengaduan ke Propam
Mabes Polri, Komnas HAM dan Kompolnas RI sebagai bentuk upaya mencari keadilan atas
meninggalnya alm. Henry Bakari yang diduga mengalami penyiksaan hingga berujung
kematian. Penyiksaan dialami korban diduga kuat terjadi pada saat anggota Polres Barelang
dari kesatuan narkotika melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Bahwa
diketahui hasil dari sidang etik/disiplin terhadap Brigadir JR yang diduga melakukan
penyiksaan mendapatkan demosi dan pemindahan tugas. Guna kepentingan mendapatkan
informasi lebih detail dan dapat digunakan untuk kepentingan advokasi, KontraS telah
mengajukan surat permohonan informasi ke Polresta Barelang.
Diketahui perkembangan dari kasus ini, Propam Polda Kepulauan Riau telah menetapkan
Brigadir JR sebagai terperiksa, namun penetapan tersebut tampak janggal oleh karena nama
anggota tersebut tidak ada dalam surat perintah penangkapan terhadap Alm. Henry Alfree
Bakari pada 06 Agustus 2020 yang ditandatangani Kasat Resnarkoba Polresta Barelang. Selain
itu, harusnya pemeriksaan juga diarahkan pada 7 (tujuh) anggota kepolisian yang diperintahkan
melakukan penangkapan dan Kasat Resnarkoba selaku atasan langsung. Dikhawatirkan, jika
hanya berfokus pada Brigadir JR, maka bukan tidak mungkin akan lebih sulit mengungkap
aktor-aktor lain yang diduga melakukan penyiksaan, termasuk atasan langsung bilamana ada
indikasi melakukan ataupun pembiaran. Berdasarkan kronologi yang kami dapatkan, diduga
penyiksaan terjadi di 2 (dua) tempat yaitu di kelong saat dilakukan penangkapan dan kantor
Polresta Barelang saat dilakukan pemeriksaan. Kami berpendapat penyiksaan ini memiliki
motif guna memperoleh pengakuan ataupun mendapatkan keterangan dari korban.

1.4. Jusni di Tanjung Priok
Dugaan praktik penyiksaan yang berujung pada kematian dialami Jusni (24) pada 09 Februari
2020 di daerah kota Jakarta Utara. Bahwa tanpa alasan yang jelas, Jusni yang ketika itu bersama
dengan teman-temannya saat hendak pulang dari café dragon star, dipukul pakai botol
minuman, diduga tindakan pemukulan tersebut dilakukan oleh salah seorang anggota TNI.
Tidak menerima atas tindakan tersebut, kemudian terjadi perkelahian dan diketahui terdapat
teriakan dari salah seorang anggota TNI memerintahkan temannya untuk mencabut Pistol.
Mengetahui hal itu, Jusni dan beberapa temannya melarikan diri karena ketakutan. Lebih
lanjut, Jusni ditangkap dan mengalami penyiksaan yang begitu keji di beberapa tempat. Korban
disiksa dengan cara dipukul, ditendang, ditabrak dengan motor, dihantam dengan meja, dipukul
pakai tongkat hingga disabet pakai hanger. Jusni dinyatakan meninggal dunia sekitar tanggal
13 Februari 2020 setelah mengalami koma beberapa hari. Bahwa atas peristiwa ini diketahui
tedapat 11 (sebelas) anggota TNI dari kesatuan Yonbekang 4/Air diadili namun terdapat
berbagai kejanggalan.

Putusan tingkat banding, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, melalui Putusan Nomor 86K/BDG/PMT-II/AD/XII/2020 menghapus sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari
dinas militer kepada Letda Oky Abriansyah dan Serda Mikhael Julianto Purba yang merupakan
anggota TNI dari kesatuan Satangair Pusbekangad Yonbekang 4/Air. Bahwa Ditiadakannya
pidana tambahan ini membuktikan bahwa peradilan militer bukanlah tempat yang tepat untuk
mengadili anggota TNI yang melakukan tindakan pidana atau kejahatan, sebab melalui
peradilan militer terjadi praktik-praktik upaya “perlindungan” atau “pengistimewaan” bagi
personel militer yang melakukan kejahatan. Bahwa sebelumnya pada 25 November 2021
Pengadilan Militer II-08 Jakarta, melalui Putusan Nomor 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020
memutus 11 (sebelas) anggota TNI dari kesatuan Satangair Pusebekangad, Yonbekang 4/Air,
dengan pidana penjara dan pidana tambahan. Berkaitan dengan proses peradilan militer yang
sudah berjalan, mulai dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta hingga adanya Putusan Pengadilan
Militer Tinggi II Jakarta, kami mengindikasikan sejak awal memang proses peradilan tersebut
hanyalah sekedar formalitas semata dan dimaksudkan untuk tidak mengungkap fakta yang
sebenaranya. Hal ini tampak pada berbagai keganjilan yang kami temukan selama proses
persidangan dan Putusan.
1.5. Kamiso di Medan
Penyiksaan dan penembakan sewenang-wenang dialami sdr, Kamiso di Medan pada tanggal
27 Oktober 2020. Ketika itu sdr, Kamiso terlibat perkelahian dengan Aiptu Robin Silaban yang
bermula dari penembakan sewenang-wenang yang dilakuan oleh anggota Polri tersebut kepada
dirinya. Usai korban menyerahkan diri atas peristiwa tersebut, ia dibawa ke Polsek Percut Sei
Tuan dan kemudian dibawa lagi ke suatu tempat yang ia tidak diketahui lokasinya sebab kedua
mata Kamiso ditutup dan tangannya diborgol kebelakang. Berbagai peristiwa penyiksaan
dialami oleh sdr. Kamiso berupa penyekapan selama 2 malam, tubuhnya ditendang, dan
pemukulan di bagian mulut menggunakan benda keras hingga kedua kakinya ditembak oleh
Polisi. Pasca kejadian penembakan tersebut, Kamiso tidak langsung mendapatkan penanganan
medis, proyektil peluru dibiarkan bersarang di kakinya selama kurang lebih 12 hari.

Setelah mengajukan pelaporan atau pengaduan ke sejumlah lembaga negara, laporan tersebut
ditindaklanjuti dengan dimintanya kelengkapan dokumen kepada pengadu agar pelaporan
dapat diproses pada tahap selanjutnya. Akan tetapi, pada akhir April 2021 pihak keluarga
Kamiso menyatakan mencabut kuasa dari KontraS. Sehingga, pelaporan tersebut tidak
dilanjutkan.
1.6. Rian di Maluku
KontraS mendapatkan pengaduan atas keganjilan meninggalnya seorang siswa Bintara, yakni
Rian, berdasarkan bukti dokumentasi yang ada, Rian diduga meninggal dunia akibat kekerasan
yang dialaminya saat proses pendidikan Polri berlangsung. Adanya dugaan praktik-praktik
penyiksaan terhadap korban, diketahui oleh pihak keluarga, ketika pihak keluarga mendatangi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoire pada 29 November 2020. Pada tanggal
30 November 2020, dimana saat jasad korban akan dimandikan pihak keluarga juga mendapati
luka-luka lebam dan luka melepuh pada bagian tubuh korban.

Terkait dengan meninggalnya korban, pihak keluarga mendapat informasi diagnosa penyebab
kematian korban, bahwa korban meninggal diduga karena penurunan kesadaran, epilepsi, dan
suspek SARS Cov-2 sehingga proses pemakaman yang dilakukan terhadap korban
menggunakan protokol COVID-19. Terkait dengan informasi yang didapati oleh pihak
keluarga terkait penyebab meninggalnya korban, pihak keluarga menolak informasi tersebut,
mengingat informasi tersebut sangat berbeda dengan hasil temuan pihak keluarga yang melihat
kondisi korban penuh dengan luka-luka baik itu luka lebam, dan luka melepuh, yang
mengindikasikan bahwa korban diduga meninggal karena tindakan kekerasan.
Indikasi adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban yang juga diduga menjadi
penyebab dari kematian korban, menjadi dasar pihak keluarga korban melaporkan pihak
Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara ke Propam Polda Maluku Utara pada tanggal
14 Desember 2020, selain melakukan proses pelaporan ke Propam Polda Maluku Utara, pihak
keluarga juga telah melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman
RI pada tanggal 6 Januari 2021, serta lembaga Komnas HAM pada tanggal 11 Januari 2021.
Informasi terakhir yang didapati oleh pihak keluarga pada tanggal 6 Januari 2021, pihak
keluarga telah mendapatkan informasi perkembangan dari pihak Subbid Paminal Bid Propam
Polda Maluku Utara, yang mana dijelaskan bahwa tidak ditemukannya adanya tindakan
kekerasan fisik terhadap korban.

Terkait kasus ini, KontraS telah melakukan siaran pers bersama dengan keluarga korban dan
mengajukan laporan ke berbagai lembaga negara. Hasilnya Komnas HAM dan Kompolnas
berencana melakukan investigasi terkait kasus ini.
1.7. Sahbudin di Bengkulu
Salah satu dugaan praktik penyiksaan yang ditangani oleh KontraS ialah kasus yang berujung
pada meninggalnya Sdr. Sahbudin bin Japarudin, yang merupakan warga Desa Batu Raja
Rejang, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Adapun dugaan peristiwa
penyiksaan yang dialami oleh korban terjadi sekitar tanggal 8 – 9 Desember 2020. Bahwa pada
tanggal 8 Desember 2020, terjadi penangkapan terhadap Sahbudin atas dugaan tindak pidana
penyerangan terhadap anggota kepolisian, korban ditangkap oleh anggota kepolisian dari
Polsek Kerkap, yang kemudian korban diserahkan ke Polres Bengkulu Utara. Berdasarkan
informasi yang kami terima pada saat dilakukan penangkapan terhadap korban, korban dalam
kondisi sehat. Setelah itu pada 9 Desember 2020, sekitar pukul 09.00 Wib, pihak keluarga
mendapatkan informasi bahwa korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan
dalam kondisi telah meninggal dunia.

Malam harinya, setelah dilakukan proses otopsi terhadap korban, pihak kepolisian meminta
agar korban langsung dimakamkan tanpa harus dibawa ke rumah duka, namun permintaan
tersebut ditolak oleh pihak keluarga korban. Bahwa setelah korban dibawa oleh pihak keluarga

ke kediaman korban, pihak keluarga melihat kondisi, di mana diketahui kondisi korban dalam
kondisi memar dan penuh dengan luka-luka. Di saat yang bersamaan pada 9 Desember 2020,
beredar video dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh detik), yang diduga merupakan korban
mengalami praktik penyiksaan, mengingat dalam video tersebut terlihat yang diduga korban
disiksa dengan cara ditendang dan diancam akan ditembak, selain itu terlihat luka-luka lebam
dan memar.
Bahwa atas peristiwa tersebut, pihak keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda
Bengkulu pada tanggal 22 Desember 2020. Namun, hingga saat ini baik pendamping korban
maupun keluarga korban belum mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan dan
tindak lanjut laporan korban. Terkait kasus ini KontraS mengajukan surat terbuka kepada
Kapolda Bengkulu yang hasilnya pihak Polda melakukan pemeriksaan kepada sejumlah
anggotanya. Namun hasilnya belum diketahui dan diduga hanya berhenti pada tahap proses
etik/disiplin. Mencegah hal itu terjadi, KontraS mengajukan surat permohonan evaluasi dan
pengawasan ke Irwasum Mabes Polri.
1.8. Reski Labidi di Maluku Utara
Bahwa terjadi dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI, kali ini
dilakukan dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kasus dugaan penyiksaan
terjadi menimpa Alm. Reski Labidi pada 4 Februari 2021 di Desa Rawa Mangoli, Kecamatan
Mangoli Utara, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan,
peristiwa dugaan penyiksaan tersebut bermula saat korban yaitu Alm. Reski Labidi sedang
bersantai bersama teman-temannya di Cafe MJ, Desa Rawa Mangoli, Kecamatan Mangoli
Utara, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Kemudian BB anggota TNI yang berpangkat Praka
(Prajurit Kepala) tiba-tiba mendatangi korban dan teman-temannya. Saat itu korban dan BB
pun terlibat adu mulut tanpa adanya alasan yang jelas, dimana kemudian BB memukul bagian
dada/ulu hati dan membuat korban terjatuh. Setelah itu BB melakukan pemukulan dua kali
pada bagian muka sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan
hidung sebelah kiri. Diduga akibat tindakan penyiksaan ini, menyebabkan korban meninggal
dunia.

Selama kasus ini diproses, kami mendapatkan keganjilan yakni adanya upaya permintaan
perdamaian baik dari aparat TNI maupun keluarga terduga pelaku kepada keluarga korban.
Bahwa atas upaya ini keluarga korban menolak upaya perdamaian tersebut, oleh karena ingin
mendapatkan keadilan bagi korban dan diharapkan terduga pelaku dapat diproses serta diadili
di pengadilan. Atas peristiwa ini KontraS memberikan pernyataan sikapnya melalui rilis dan
melakukan pemantauan. Perkembangan terakhir sejumlah saksi telah diperiksa.
1.9. Samsul Egar di Bau-bau, Sulawesi Tenggara
Samsul Egar merupakan seseorang yang diduga merupakan pelaku tindak pidana narkotika.
Peristiwa penyiksaan berujung kematian Samsul Egar terjadi pada Minggu, 25 April 2021. Saat
itu, Tim gabungan polres baubau yakni kasat reskrim narkoba dan polsek wolio yang dibawah
arahan dan perintah kapolres baubau melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku yang
diduga terlibat narkoba yakni Nawir dan Samsul Egar Bin Kadir. Kejadian bermula saat tim
polres baubau menggerebek kediaman rumah Nawir. Saat ditangkap dan ditahan Nawir
langsung diamankan dan ditahan oleh tim polres baubau. Sementara itu, Samsul Egar sudah

diikat tangannya oleh anggota polres baubau (petrus). Saat diikat tangannya almarhum sudah
dalam keadaan tidak sadar dan tersungkur di tanah.
Tepat pada pukul 22. 00 WITA terdapat seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut
lalu menayakan kepada anggota polisi mengapa Samsul Egar diikat dan dibiarkan tersungkur
di tanah. Anggota polres menjawab bahwa agar pelaku tidak melarikan diri. Namun, saksi tidak
puas dan mendatangi korban dengan memeriksa nafasnya yang ternyata sudah tidak bernafas,
begitu pula nadi diperiksa (sudah tidak berdenyut), juga telinga sudah melebar tidak hidup
normal Kembali. Akhirnya saksi menyampaikan ke anggota polres bahwa Samsul Egar telah
meninggal dunia. Anggota polres menyampaikan bahwa almarhum dibawa saja ke rumah sakit
klinik murhum kota baubau. Setelah tiba di klinik dokter melakukan pemeriksaan yang
kemudian oleh dokter umum menyatakan bahwa almarhum sudah meninggal dunia lebih dulu.
Saat ini sudah ada beberapa jalur yang ditempuh termasuk melaporkan pelaku penyiksaan
kepada Propam.

2. Surat Permohonan KIP KontraS Kepada Mabes Polri

3. Surat Permohonan KIP KontraS Kepada Mabes TNI

4. Surat Lampiran KIP Kemenkumham RI

5. Bukti Peretasan dan Teror Terhadap Penyelenggaran Diskusi Papua

6. Bukti Peretasan dan Teror Terhadap Aktivis yang Menolak Omnibus Law
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8. Daftar Negara yang Telah Ratifikasi OPCAT
Di seluruh dunia, hingga saat ini terdapat 88 negara yang telah meratifikasi OPCAT dan 16
diantaranya berasal dari kawasan Asia.
Nama Negara
Afghanistan
Armenia

Azerbaijan
Bangladesh
Bahrain
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
China
Cyprus
Democratic People’s Republic of
Korea
Georgia
Indonesia
India
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyztan
Lao
People’s
Democratic
Republic
Lebanon
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Republic of Korea
Saudi Arabia

Tanggal Ratifikasi
1987
1993
1996
1998
1998
2015 (signatory)
1992
1988
1991

1994
1998
1998 (signatory)
2011
1991
1999
1991
1998
1996
1997
2012
2000
2004
2002
1991
2010
1986
2000
1995
1997

Singapore
Sri Lanka
State of Palestine
Syrian Arab Republic
Tajikstan
Thailand
Timor-Leste
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam

1994
2014
2004
1995
2007
2003
1998
1988
2012
1995

