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Ringkasan Eksekutif
“Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polri”
Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara yang ke-76, Komisi Untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menerbitkan catatan terhadap kinerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk periode Juli 2021 – Juni 2022
khususnya di sektor Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai catatan ini disusun berdasarkan
data pemantauan dan advokasi yang dikerjakan KontraS sebagai bentuk partisipasi
masyarakat sipil dalam upaya mewujudkan reformasi sektor keamanan. Selain itu, laporan
ini juga dibuat sebagai bentuk dorongan serius terhadap perbaikan kinerja institusi
Kepolisian dalam kerangka agenda Reformasi Polri.
Semboyan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sayangnya masih
menjadi jargon yang sloganistik tanpa diikuti perbaikan riil di lapangan. Kepolisian nampak
belum serius menghilangkan potret buram dan kultur buruk yang menyasar pada tatanan
struktural kepolisian. Sejalan dengan hal tersebut, KontraS mengangkat tema “Perbaikan
Palsu Institusi Polri” yang kami analisis ke dalam instrumen hak asasi manusia internasional.
Argumentasi perbaikan palsu institusi Polri kami susun atas dasar fakta dan kenyataan di
lapangan yang masih menunjukkan bahwa upaya perbaikan hanya fokus pada citra, bukan
kinerja. Kritik masyarakat yang sangat masif terjadi di satu tahun belakangan hanya disikapi
dengan ucapan lip service. Berbagai temuan KontraS menunjukkan bahwa praktik
kekerasan, kesewenang-wenangan, arogansi, tindakan berlebihan hingga tak manusiawi
masih dilakukan oleh Kepolisian. Sayangnya Kepolisian kerap berlindung di balik
terminologi ‘oknum’ ketika ada kasus pelanggaran. Hal ini jelas kontraproduktif dengan
fungsi Kepolisian yakni untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat
Kultur kekerasan masih menjadi pekerjaan rumah utama dari institusi ini. Kepolisian kerap
mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang mutlak harus dipenuhi seperti nesesitas,
proporsionalitas, kewajiban umum, dan masuk akal (reasonable). Akibatnya praktik
penggunaan senjata api tak terukur, penyiksaan, dan bentuk kekerasan lainnya tak dapat
terhindarkan. Hal ini lagi-lagi bersifat paradoksal dengan semangat mewujudkan anggota
Kepolisian agar lebih humanis. Dalam periode Juli 2021 – Juni 2022, kami mencatat
setidaknya telah terjadi 677 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian. Sejumlah kekerasan
itu telah menimbulkan 928 jiwa luka-luka, dan 59 jiwa tewas dan 1240 ditangkap.
Pelanggaran didominasi oleh penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus. Hal ini
disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang cenderung berlebihan dan tak terukur, ruang
penggunaan diskresi yang terlalu luas oleh aparat, dan enggannya petugas di lapangan untuk
tunduk pada Perkap No. 1 Tahun 2008.
Dalam setahun terakhir, Kepolisian juga seringkali memusatkan kekuatannya untuk
berhadap-hadapan dengan aksi penyampaian ekspresi masyarakat. Cara-cara represif
paling sering ditemukan dalam penanganan demonstrasi dan kriminalisasi terhadap
Pembela HAM. Selain itu, Kepolisian juga begitu anti kritik ditunjukan dengan penghapusan

mural, penangkapan pembentang poster dan pengejaran pembuat konten. Hal ini pada
akhirnya menguatkan fenomena penyempitan ruang sipil dengan Polisi sebagai aktor
pendorong utama. Sayangnya, tindakan dan langkah tegas nampak tak terlihat ketika
Kepolisian berhadap-hadapan dengan pelanggar hak minoritas. Kepolisian begitu abai dan
nampak tak berkutik dalam menghadirkan hak atas rasa aman bagi kelompok marginal.
Sikap populisme Kepolisian yang berakibat tebang pilih di lapangan dalam memberikan
perlindungan juga menjadi penyebab utama.
Dalam konteks arus investasi yang dibuka secara luas hari ini, Kepolisian kami lihat berperan
membangun romantisme dengan para investor. Sikap Kepolisian yang berakar dari instruksi
Presiden dan Kapolri pada akhirnya berimplikasi pada naiknya eskalasi kekerasan di
lapangan antara aparat dengan masyarakat. Alih-alih menangani konflik di masyarakat
dengan berkeadilan, Kepolisian malah bertindak sewenang-wenangan terhadap
masyarakat, melakukan tebang pilih penegakan hukum, dan memihak pada kepentingan
perusahaan.
Sorotan tajam juga ditujukan pada komitmen perbaikan pendekatan di Papua yang
disebutkan oleh Kapolri dalam wujud operasi Damai Cartenz. Sayangnya komitmen tersebut
tak berimplikasi apapun pada de-eskalasi kekerasan dan perubahan situasi di Papua.
Pendekatan kekerasan masih kerap dilakukan oleh kepolisian utamanya terhadap aksi
penyampaian ekspresi di Papua. Hal ini sekaligus mempertontonkan bahwa negara tak
handal dalam menanggapi kritik publik dan diskriminatif terhadap aspirasi OAP. Cara
pandang stigmatisasi dan sekuritisasi pada akhirnya hanya membuat korban berjatuhan.
Rangkaian masalah yang ada juga akhirnya memantik kemarahan masyarkat, tercermin
pada viralnya tagar #PercumaLaporPolisi, #1Day1Oknum, dan #ViralForJustice. Fenomena
ini ramai utamanya di media sosial sebab begitu banyak kasus-kasus yang tidak
ditindaklanjuti atau ditolak Kepolisian dengan berbagai alasan. Hal ini jelas semakin
menjauhkan Kepolisian sebagai institusi yang dapat diandalkan dan dapat memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat. Begitupun dalam hal perspektif gender, pengarusutamaan belum
maksimal dilakukan.
Masalah krusial lainnya tentu saja berkaitan dengan ketidakseriusan institusi dalam
menjatuhkan hukuman pada pelanggar disiplin, etik maupun pidana. Kasus-kasus yang telah
memuat pidana seringkali diselesaikan lewat mekanisme internal - yang terbukti tidak
menjerakan pelaku. Faktor inilah yang akhirnya memantik keberulangan peristiwa. Para
pelaku dapat bebas menikmati impunitas tanpa merasakan diadili lewat mekanisme hukum
yang memadai.
Rentetan permasalahan tersebut sudah cukup memberi desakan agar Korps Bhayangkara
dapat melakukan evaluasi secara serius dan mendalam. Perbaikan harus ditujukan pada
kinerja, bukan hanya citra. Sejumlah langkah konkret harus dilakukan segera guna
mewujudkan institusi Kepolisian yang lebih transparan, akuntabel dan profesional.
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“Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polri”
I. Pengantar
Bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-76, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS) memberikan catatan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) untuk periode Juli 2021 – Juni 2022 khususnya di sektor Hak Asasi
Manusia (HAM). Berbagai catatan ini disusun berdasarkan data pemantauan dan advokasi
yang dikerjakan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam upaya
mewujudkan reformasi sektor keamanan. Selain itu, laporan ini juga dibuat sebagai bentuk
dorongan serius terhadap perbaikan kinerja institusi Kepolisian dalam kerangka agenda
Reformasi Polri. Agenda tersebut menghendaki terbentuknya lembaga kepolisian untuk
lebih profesional dan bertanggungjawab atas tiap tindakan yang diambil serta menghormati
hak asasi manusia.1
Korps Bhayangkara masih belum berhasil menuntaskan pekerjaan rumah yang tak kunjung
selesai, utamanya berkaitan dengan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap nilai demokrasi,
anti-kekerasan, gender dan hak asasi manusia masih “jauh panggang dari api.” Akibatnya,
peristiwa pelanggaran terus berulang, tanpa diikuti mekanisme hukum yang memadai,
sehingga muncul kultur kekerasan. Berdasarkan temuan KontraS dalam setahun terakhir
yakni sejak Juli 2021 – Juni 2022, setidaknya sebanyak 677 kasus kekerasan yang terjadi
dengan melibatkan anggota Kepolisian. Jumlah kekerasan tersebut didominasi oleh tindakan
penembakan (456 kasus) diikuti penganiayaan (83 kasus) dan penangkapan sewenangwenang (47 kasus).
Kultur kekerasan dalam bentuk pengerahan kekuatan berlebihan (excessive use of force)
masih menjadi pekerjaan rumah utama dari institusi ini. Kepolisian kerap mengabaikan
prinsip-prinsip dasar yang mutlak harus dipenuhi seperti nesesitas, proporsionalitas,
kewajiban umum, dan masuk akal (reasonable).2 Akibatnya praktik extra-judicial killing,
penyiksaan, dan bentuk kekerasan lainnya tak dapat terhindarkan. Hal ini lagi-lagi bersifat
paradoksal dengan semangat mewujudkan anggota Kepolisian agar lebih humanis.
Dalam menulis laporan ini, KontraS menggunakan standar hak asasi manusia yang berlaku
secara universal, kebijakan dan peraturan perundang - undangan yang terdiri atas Konvensi
Internasional, undang-undang nasional, hingga peraturan internal Kepolisian yang
kemudian dikaitkan dengan visi dan misi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang
disampaikan pada awal memimpin Korps Bhayangkara. Beberapa standar tersebut
kemudian kami analisis secara komparatif dengan kinerja Kepolisian berdasarkan
pemantauan media dan pendampingan kasus selama satu tahun terakhir periode Juli 2021
– Juni 2022.
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Semboyan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sayangnya masih
menjadi jargon yang sloganistik tanpa diikuti perbaikan riil di lapangan. Kepolisian nampak
belum serius menghilangkan potret buram dan kultur buruk yang menyasar pada tatanan
struktural kepolisian. Sejalan dengan hal tersebut, KontraS mengangkat tema “Perbaikan
Palsu Institusi Polisi” yang kami analisis ke dalam instrumen hak asasi manusia
internasional. Argumentasi perbaikan palsu institusi Polisi kami susun atas dasar fakta dan
kenyataan di lapangan yang masih menunjukkan bahwa upaya perbaikan hanya fokus pada
citra, bukan kinerja. Kritik masyarakat yang sangat masif terjadi di satu tahun belakangan
hanya disikapi dengan ucapan lip service. Berbagai temuan KontraS menunjukkan bahwa
praktik kekerasan, kesewenang-wenangan, arogansi, tindakan berlebihan hingga tak
manusiawi masih dilakukan oleh Kepolisian. Sayangnya Kepolisian kerap berlindung di balik
terminologi ‘oknum’ ketika ada kasus pelanggaran. Hal ini jelas kontraproduktif dengan
fungsi Kepolisian yakni untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.3
Laporan ini kami susun terbagi ke dalam 8 bagian: Pertama, menjelaskan temuan KontraS
mengenai gambaran khusus permasalahan Kepolisian dalam setahun kebelakang, seperti
praktik penggunaan senjata api yang tidak terukur, aktor dominan penyiksaan dan represif
menangani ekspresi. Selain itu, Kepolisian nampak tidak memiliki ketegasan dalam
mengambil langkah perlindungan dan penegakan HAM tercermin dalam tak berdaya
lindungi minoritas dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM; Kedua, Kepolisian yang
membangun romantisme dengan Investor; Ketiga menjelaskan perubahan pendekatan
palsu di Papua yang dilakukan oleh Kepolisian; Keempat, menunggu tangani kasus yang
menunggu viral; Kelima darurat perspektif gender di Kepolisian, Ketujuh, institusi
Kepolisian yang memperpanjang rantai impunitas; dan kedelapan berisi kesimpulan dan
rekomendasi.
II. Temuan KontraS
Dalam satu tahun belakangan, KontraS melihat komitmen perbaikan Institusi Bhayangkara
lewat slogan Presisi nyatanya tidak sejalan dengan situasi praktik di lapangan. Pelanggaran
HAM, arogansi, tindakan represi, kriminalisasi, penyiksaan, rangkap jabatan dan beberapa
tindakan lain masih kerap terjadi dan terus berulang. Hal ini justru semakin meruntuhkan
wibawa dan citra Polri di mata masyarakat.
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).
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2.1 Kultur Kekerasan Kepolisian
Selama periode Juli 2021 – Juni 2022, kami mencatat setidaknya telah terjadi 677 peristiwa
kekerasan oleh pihak kepolisian. Sejumlah kekerasan itu telah menimbulkan 928 jiwa lukaluka, dan 59 jiwa tewas dan 1240 ditangkap. Sementara itu, dalam hal tindakan dominan
yang dilakukan oleh Kepolisian, selama 12 bulan terakhir, kami mencatat bahwa
penembakan masih menjadi tindakan kekerasan dominan yang dilakukan Kepolisian yakni
dengan 456 kasus. Selain itu tindakan kekerasan atau pelanggaran HAM lainnya yang masih
sering dijumpai adalah penganiayaan (83) kasus, penangkapan sewenang-wenang (47
kasus) dan pembubaran aksi dengan kekerasan (43 kasus). Kami melihat kekerasan dan
pelanggaran HAM terus terjadi disebabkan masalah struktural Kepolisian, mulai dari kultur
kekerasan yang mendarah daging, nilai HAM yang gagal terinternalisasi secara baik, hingga
penegakan hukum (law enforcement) berupa penjatuhan sanksi tak menjerakan pelaku
pelanggaran.

Sumber: Data KontraS
Kentalnya kultur kekerasan dalam institusi Polri salah satunya terbukti pada kasus
kekerasan terhadap Ridwan (21) di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Korban
diduga mengalami kekerasan oleh anggota kepolisian yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh)
orang. Peristiwa kekerasan tersebut diketahui terjadi di beberapa lokasi yakni di depan Toko
Naufal Jl. Tien Soeharto, serta kos-kosan di sekitar wilayah Pasar Baru Nunukan pada
Minggu, 26 Desember 2021.4 Tak sampai disitu, kekerasan bahkan terjadi sesama anggota
Kepolisian, tercermin pada kasus Kapolres Nunukan yang melakukan penganiayaan
terhadap bawahannya. Berdasarkan penelusuran informasi yang kami lakukan, diketahui
peristiwa tersebut terjadi pada 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.32 WITA di Polres
Nunukan. Dalam video yang berdurasi sekitar 43 (empat puluh tiga) detik tersebut tampak
anggota Polri yang diduga merupakan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar melakukan
tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap bawahannya yakni Brigadir Sony Limbong.
Tindakan kekerasan tersebut diduga di latar belakangi karena Brigadir Sony Limbong abai
dalam menjalankan tugasnya dalam hal urusan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).5
Padahal hal tersebut merupakan masalah sepele dan dapat diselesaikan tanpa jalan
kekerasan.

Lihat https://kontras.org/2022/01/17/ungkap-dan-adili-kasus-kekerasan-yang-diduga-dilakukan-olehsejumlah-anggota-polri-terhadap-ridwan-di-kabupaten-nunukan-kalimantan-utara/
5 https://www.kompas.tv/article/225473/fakta-kapolres-nunukan-diduga-hajar-anggotanya-video-disebarkorban-hingga-pelaku-dinonaktifkan?page=2
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Dilihat dari satuan tingkatannya, kami mencatat bahwa Polres atau Kepolisian dalam
tingkatan Kabupaten/Kota menduduki posisi tertinggi dalam melakukan kekerasan yakni
dengan 479 kasus, diikuti Polsek dengan 121 kasus dan Polda dengan 77 kasus. Hal ini kami
lihat sebagai bentuk kegagalan fungsi supervisi antar satuan tingkatan, utamanya yang
dilakukan oleh Polda. Kontrol dan koordinasi sebagai bagian dari tata kelola tidak berjalan
secara maksimal serta efektif. Nilai anti kekerasan pun tak berhasil terinternalisasi secara
baik sampai kepada aparat yang bertugas di lapangan. Hal tersebut yang pada akhirnya
berimplikasi pada kinerja buruk Kepolisian dan berefek pada citra yang dirasa masyarakat
masih kurang baik.
Kinerja buruk anggota Kepolisian yang kerap melakukan pelanggaran HAM di lapangan juga
terlegitimasi oleh jawaban permohonan KIP yang kami lakukan kepada beberapa lembaga
seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik
Indonesia. Komnas HAM menyebutkan bahwa Polri sebagai institusi paling sering
dilaporkan. Hal ini dikuatkan dengan data Ombudsman RI yang mencatat bahwa kepolisian
menempati institusi tertinggi dengan aduan dugaan maladministrasi.6
Dalam surat jawaban yang kami terima, dalam kurun waktu Januari - Desember 2021, terdapat 728 kasus
laporan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat Kepolisian. Angka ini menempatkan Polri sebagai institusi
utama yang paling sering dilaporkan kepada Komnas HAM. Sejalan dengan data Komnas HAM, Ombudsman RI
selama 2021 juga mencatat bahwa Kepolisian menempati institusi 3 tertinggi dengan aduan dugaan
maladministrasi terbanyak yakni sejumlah 237 kasus. Adapun maladministrasi tersebut didominasi oleh
tindakan penundaan berlarut (undue delay), tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur. Surat
Komnas HAM No. 088/PM.02/0.3.4/II/2022, tertanggal 24 Februari 2022. Perihal Jawaban Permohonan
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Sejumlah catatan hitam menegaskan nihilnya perbaikan struktural yang dilakukan oleh
internal Kepolisian. Alih-alih memperbaiki citra, nama Korps Bhayangkara pun semakin
tercoreng oleh tindakan yang dilakukan di lapangan. Untuk menajamkan temuan kami
terkait perbaikan palsu institusi ini, beberapa peristiwa kekerasan dan pelanggaran kami
turunkan ke dalam berbagai fenomena seperti praktik penggunaan senjata api yang tidak
terukur, tindakan represif terhadap ekspresi, penyiksaan, dan pembiaran terhadap
kekerasan.
2.1.1 Tak Terukur dalam Penggunaan Senjata Api
Selama periode Juli 2021 - Juni 2022, kami mencatat setidaknya terjadi 36 peristiwa
penembakan di luar hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. Sejumlah peristiwa tersebut
telah berimplikasi pada timbulnya 44 korban jiwa, dengan rincian 37 tewas dan 7 lainnya
luka-luka. Sementara itu, jika dilihat dari tingkatannya, Polres masih menjadi institusi
dominan dengan 29 kasus, diikuti Polda 6 kasus dan Polsek 1 kasus.
Walaupun Kepolisian diberikan otoritas untuk dilengkapi senjata api dalam menjalankan
tugasnya, penggunaan kewenangan tersebut harus tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Perkap No. 1 Tahun 2009
misalnya, disebutkan bahwa penggunaan senjata api baru dapat diperkenankan dalam
rangka menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat
menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Selain itu,
dalam Perkap yang sama juga disebutkan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, dan masuk akal
(reasonable).
Sementara itu, kami melihat bahwa penggunaan api tidak terukur kerap ditujukan bagi
pelaku kejahatan yang bahkan sudah tidak berdaya. Kami setidaknya menemukan sebanyak
6 kasus tindakan Kepolisian yang menggunakan senjata api pada terduga pelaku kejahatan
yang bahkan sudah tidak melakukan perlawanan.
Sebagai contoh, seorang pelaku begal bernama Herman ditembak oleh aparat Kepolisian
berkali-kali setelah melakukan perampasan motor seorang warga pada 13 Maret 2022.
Pelaku dilumpuhkan setelah mengabaikan peringatan dari Kepolisian. Selain itu, pelaku
memang membawa senjata tajam, akan tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan.7 Dalam
video yang beredar, terekam bahwa anggota Kepolisian berpakaian preman menembak
pelaku begal secara membabi buta, walaupun pelaku sudah terlihat tidak berdaya. Korban
pun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hal ini jelas tindakan brutal dan
tidak terukur. Pasca kejadian ini, Kapolres Sumenep membentuk tim khusus untuk

Informasi terkait Laporan Masyarakat Kepada Komnas HAM RI Atas Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilakukan
oleh Kepolisian.
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menyelidiki peristiwa penembakan oleh sejumlah anggota Kepolisian tersebut. Akan tetapi
sampai laporan ini terbit, belum ada kejelasan atas temuan dari tim khusus tersebut.
Selain itu, kami menemukan upaya anggota kepolisian justru berusaha menyembunyikan
bukti agar dapat lari dari pertanggungjawaban pidana dalam penggunaan senjata api. Hal ini
tercermin dalam proses pembuktian kasus unlawful killing terhadap anggota laskar FPI.
Dalam proses persidangan terungkap bahwa sejumlah warga sekitar diduga mengalami
intimidasi oleh aparat untuk tidak merekam peristiwa dan bahkan diminta untuk
menghapus file rekaman atas peristiwa penangkapan yang terjadi. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Komnas HAM ketika memberikan keterangan di persidangan. Kami
menduga tindakan-tindakan semacam itu merupakan upaya untuk mengaburkan atau
menghilangkan jejak atas upaya paksa yang diduga berlebihan terhadap sejumlah anggota
Laskar FPI.8
Penggunaan senjata api yang tidak terukur seolah menjadi kewajaran atas nama ketertiban
dan keamanan, di lain sisi memiliki dampak terhadap hak atas hidup dan hak untuk
melakukan pembelaan atas perkara yang dituduhkan. Hal tersebut tercermin dalam
instruksi Kapolda Jawa Barat yang menginstruksikan jajarannya hingga tingkatan Polsek
untuk menindak tegas pelaku geng motor dan begal, termasuk dengan cara tembak di
tempat.9
Kami melihat kegagalan mengidentifikasi akar permasalahan dari sebuah peristiwa
melahirkan tindakan sewenang-wenang dan reaktif dalam menggunakan senjata api. Hal itu
diperparah dengan kewenangan diskresi kepolisian yang dimaknai secara multitafsir guna
mendapat legitimasi penggunaan senjata api. Pada konteks akuntabilitas, mekanisme
pengawasan dalam penggunaan senjata api tidak pernah dipertanggungjawabkan
sebagaimana yang tertera dalam Perkap nomor 1 tahun 2009. Sejumlah alasan tersebut
menjadi alasan kuat penggunaan senjata api kerap dilakukan secara sewenang-wenang.
2.1.2 Aktor Dominan Penyiksaan
Selama bertahun-tahun Institusi Kepolisian selalu menempati tempat tertinggi sebagai aktor
dominan dalam penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi lainnya. Dalam kurun
waktu Juli 2021 - Juni 2022, kami mencatat setidaknya 32 kasus penyiksaan melibatkan
Kepolisian sebagai aktor utama. Sejumlah kasus tersebut telah menimbulkan setidaknya 15
orang tewas dan 92 lainnya luka-luka.10 Kasus-kasus tersebut mayoritas terjadi terjadi pada
tingkatan Polres sebanyak 24 kasus, disusul Polsek 6 kasus dan Polda 2 kasus. Tingginya
kasus penyiksaan dan kekerasan di Polres (tingkat Kabupaten/Kota) menunjukkan
pengawasan yang sangat buruk dilakukan oleh Polda terhadap satuan tingkatan di
KontraS, Temuan dan Keganjilan Atas Proses Hukum Kasus Unlawful Killing Anggota Laskar FPI,
https://kontras.org/2022/03/20/temuan-dan-keganjilan-atas-proses-hukum-kasus-unlawful-killinganggota-laskar-fpi/
9 Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220531135213-12-803183/kapolda-jabar-perintahkantembak-di-tempat-untuk-geng-motor-dan-begal
10 Satu kasus penyiksaan dapat menimbulkan lebih dari 1 korban jiwa
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bawahnya. Selain itu, kasus-kasus penyiksaan tersebut seringkali terjadi di ruang tahanan
Kepolisian. Berdasarkan lokusnya, kami mencatat setidaknya terjadi 20 peristiwa
penyiksaan pada sel tahanan, sementara 12 lainnya berlokasi di ruang publik. Artinya, ruang
detensi yang dimiliki Kepolisian masih sangat rawan terjadinya tindakan penyiksaan. Usulan
dihapuskannya ruang tahanan Kepolisian menjadi sangat relevan jika melihat peristiwa
yang terus berulang.
Sejumlah kasus penyiksaan yang masih tergolong tinggi menandakan misi Kapolri yang
bertajuk ‘Presisi’ belum berjalan secara efektif dan signifikan. Salah satu misi Presisi Kapolri
yang tercermin dalam program prioritas yakni pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan.
Sayangnya pengawasan yang selama ini dilakukan masih sangat longgar sehingga membuka
celah besar terciptanya tindakan penyiksaan.

Sumber: Data KontraS
Kasus penyiksaan berujung kematian yang berlokasi di tahanan Kepolisian salah satunya
dialami oleh terhadap narapidana Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Korban dinyatakan
meninggal dunia pada 13 Januari 2022 saat menjalani proses hukum di Polres Jakarta
Selatan. Sebelumnya, korban merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika
golongan I jenis ganja. Tidak hanya tindak penyiksaan, kelalaian Polres Jakarta Selatan dalam
memberikan perawatan khusus bagi tahanan yang menderita sakit keras juga penting untuk
disoroti. Dalam kasus ini juga terendus dugaan jual beli kamar tahanan di kantor Kepolisian.
Selain daripada kasus di atas, kami mencatat terdapat sejumlah pola penyiksaan yang terjadi
selama setahun belakangan, antara lain11:
(1). Metode penyiksaan dilakukan sebagai upaya pencarian informasi atau sebagai metode
penghukuman.
Lihat laporan utuh KontraS untuk Hari Anti Penyiksaan 2022: https://kontras.org/wpcontent/uploads/2022/06/Draft-Final-Laporan-Penyiksaan-KontraS-2022-FINAL.pdf
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(2). Praktik penyiksaan didahului oleh peristiwa salah tangkap atau rekayasa kasus. Hal ini
kami temukan dengan 85 korban penyiksaan yang dilepas tanpa proses pemulihan, 15 orang
di antaranya meninggal dan 7 lainnya diteruskan ke proses penahanan.
(3). Metode penghukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan praktik penyiksaan
tidak pernah maksimal. Hal tersebut berimplikasi praktik penyiksaan sebagai sebuah
“kewajaran” dalam penindakan oleh kepolisian.
Sejumlah catatan tersebut menegaskan bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan
secara serius di internal Korps Bhayangkara. Seluruh operasi Polisi baik pencegahan,
deteksi, penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana, pemeliharaan keamanan dan
ketertiban umum harus tunduk pada kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak
asasi manusia, norma, etika, dan standar yang berlaku pada level internasional.
2.1.3 Represif Menanggapi Ekspresi
KontraS menyoroti langkah tindak Kepolisian yang masih menjadi institusi utama dalam
membatasi ruang gerak masyarakat saat menyampaikan ekspresi. Padahal, secara
konseptual, Kepolisian seharusnya berada di kutub netral serta memberikan jaminan
penghormatan dan perlindungan kepada masyarakat yang hendak menggunakan haknya
menyampaikan pendapat di muka umum. Kepolisian juga seringkali mendalilkan bahwa
suatu demonstrasi tidak mengantongi izin. Padahal berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 suatu
bentuk penyampaian pendapat hanya membutuhkan pemberitahuan kepada kepolisian.
Dalam setahun terakhir kami melihat ragam represi dan kekerasan terus dilakukan oleh
aparat keamanan terhadap massa aksi. Kami mencatat dalam periode Juli 2021 - Juni 2022,
setidaknya terdapat 45 tindakan represif Kepolisian yang terjadi saat aksi massa. Sejumlah
kekerasan ini telah berimplikasi pada timbulnya 67 korban luka, 3 tewas, dan 453 lainnya
ditangkap. Adapun jika dilihat dari kategori/klasifikasi korbannya, mahasiswa masih
menjadi korban dengan angka terbanyak yakni 249 orang, diikuti dengan sipil 222 orang
dan aktivis 63 orang.

Sumber: Data KontraS
Kami mencatat berbagai pelanggaran dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh
Kepolisian didasarkan dalih dianggap menimbulkan kericuhan, dianggap memicu provokasi,
dianggap mengganggu ketertiban umum dan berbagai alasan tak jelas lainnya. Sementara
beberapa massa aksi lainnya akan ditahan untuk selanjutnya dikriminalisasi dengan
tuduhan telah melakukan tindak pidana klaster keamanan negara.
Tidak hanya demonstran yang menjadi korban dari kebrutalan Kepolisian dalam
penanganan aksi. Di Ternate, pada 18 April 2022, selain melakukan tindakan represif dengan
memukul massa aksi secara membabi buta, menembakan gas air mata, menembakan water
cannon hingga merusak mobil komando, serta menangkap beberapa demonstran dengan
sewenang-wenang pada aksi penolakan kenaikkan BBM, seorang anak berusia 5 bulan pun
harus menjadi korban akibat ulah Kepolisian. Bayi tersebut mengalami sesak nafas akibat
terkena gas air mata hingga dilarikan ke rumah sakit dengan dibantu oleh warga sekitar.12

Lihat https://kieraha.com/maluku-utara/ternate/52361/aksi-tolak-kenaikan-harga-bbm-di-ternate-ricuhhingga-bayi-5-bulan-dilarikan-ke-rs/
12

Sumber: Istimewa
Dalam menangani aksi demonstrasi, Kepolisian juga masih kerap melakukan penangkapan
sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas. Hal ini misalnya tercermin dalam kasus
penangkapan terhadap tiga demonstran pada saat aksi penolakan masa jabatan Presiden, 11
April 2022 lalu. Sebanyak 80 orang ditangkap tidak disertai dengan alasan yang jelas.13
Ironisnya, setelah ditangkap massa aksi dilepaskan begitu saja. Hal ini terkesan hanya
semacam membangun insinuasi ketakutan di tengah demonstran agar kapok dan tak mau
turun aksi lagi sebab akan berurusan dengan Polisi.
CNN Indonesia, 80 Orang Ditangkap di Monas Terkait Demo, Polisi Janji Segera Bebaskan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220411185806-20-783418/80-orang-ditangkap-di-monasterkait-demo-polisi-janji-segera-bebaskan
13

Sumber: Data KontraS
Dalam penanganan aksi massa, kami melihat kepolisian kerap kali mengambil tindakan
pembubaran paksa yang dilakukan dengan sejumlah hal seperti penggunaan water canon,
penembakan gas air mata, serta intimidasi yang kemudian dilakukan penangkapan
sewenang-wenang terhadap massa aksi. Bahkan, dalam beberapa peristiwa, kami
menemukan penangkapan sebagai upaya paksa tidak mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal ini KUHAP telah masuk kategori penculikan atau
penghilangan paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Internasional tentang
Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance).14

Konvensi ini menyebutkan bahwa penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan
atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang
maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari
Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan
atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang
hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.
14

Sumber: Data KontraS
Selain brutal terhadap aksi demonstrasi, dalam setahun belakangan Kepolisian juga sangat
reaktif terhadap kritik publik, kami menemukan terdapat sejumlah isu spesifik yang
memunculkan tindakan reaktif kepolisian, seperti isu Papua, kritik terhadap presiden atau
keputusan pejabat publik yang merugikan bagi hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam
kurun waktu Juli 2021 - Juni 2022, kami mencatat setidaknya terdapat 18 peristiwa
demonstrasi yang berkelindan dengan isu Papua berujung pada kekerasan dan pelanggaran
HAM. Hal itu tercermin pada rentetan pembubaran paksa, kekerasan, dan penangkapan
sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian pada aksi menolak Otsus jilid II dan Daerah
Otonomi Baru (DOB)/Pemekaran Wilayah Papua. Rantai kekerasan yang tak pernah putus
dan selalu menimpa aktivis Papua serta Orang Asli Papua (OAP) menunjukkan betapa
diskriminatifnya aparat keamanan terhadap aspirasi masyarakat Papua. Suara mereka
bahkan selalu distigma sebagai upaya untuk memisahkan diri dan serangan untuk perbuatan
makar.15
Selain itu, kritikan masyarakat terhadap pemerintahan dalam hal ini Presiden Joko Widodo
kerap kali berbuah tindakan yang berlebihan dari aparat keamanan. Pemberangusan kritik
publik tersebut terjadi sekitar Juli - Agustus 2021. Penghapusan mural terjadi misalnya pada
kasus “Jokowi Not Found”, “Tuhan Aku Lapar”, dan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit.”
Padahal sejumlah mural tersebut berisikan kritik terhadap pemerintah atas dasar bentuk
akumulasi kemarahan dan kekecewaan publik terhadap kebijakan yang diambil oleh
Presiden Jokowi dalam menangani Pandemi. Bukannya terbuka dengan masukan dan
memperbaiki kebijakan di lapangan, Kepolisian justru bertindak opresif dan anti kritik. Hal
Lihat
/6337966.html
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https://www.voaindonesia.com/a/delapan-mahasiswa-papua-didakwa-lakukan-makar-

lain yang turut memunculkan reaktif kepolisian adalah aksi penolakan wacana perpanjangan
masa jabatan Presiden serta wacana penundaan pemilu dan kelangkaan serta kenaikan
harga pada beberapa sektor di berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Jakarta,
Semarang, dan Jambi berakhir ricuh antara massa aksi dan Kepolisian.
Rentetan kejadian tersebut semakin menegaskan bahwa Kepolisian merupakan institusi
utama yang menciptakan situasi runtuhnya kebebasan sipil masyarakat. Situasi semacam ini
jelas sangat berbahaya, sebab kritik publik kerap kali harus berhadap-hadapan dengan
aparat keamanan dan penegakan hukum. Padahal, dalam konsep democratic policing, di
samping menjaga ketertiban umum, Kepolisian seharusnya dapat menjamin kebebasan dan
demokrasi. Penggunaan kekuatan dalam penyampaian aksi harus digunakan seminimal
mungkin. Represi yang dilakukan Kepolisian tentu berimplikasi pada semakin takutnya
masyarakat dalam berpendapat. Jika terus dilanjutkan, kultur demokrasi Indonesia akan
semakin memburuk dan bahkan menuju situasi closing civic space.

2.2 Ketidaktegasan dalam Mengambil Langkah Perlindungan dan Penegakan HAM
Di tengah kultur kekerasan yang masih melekat pada institusi Polri, dalam setahun terakhir
kami juga masih melihat bahwa Kepolisian seringkali absen dalam menjalankan tugasnya.
Kepolisian yang merupakan bagian dari unsur negara memiliki duty bearer untuk
melindungi, menghormati, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Hal tersebut
tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) konstitusi. Lebih spesifik, Polri diberikan tugas untuk
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.16
Hakikatnya Kepolisian hadir untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, sayangnya hal
tersebut belum maksimal utamanya jika berkaitan dengan perlindungan hak minoritas.
Selain itu, selaku aparat penegak hukum, Kepolisian juga menunjukan ketidaktegasan,
tercermin dari tebang pilih kasus dan bersikap diskriminatif. Selain itu, tugas untuk
melindungi dan menegakkan HAM harus terganggu akibat tugas-tugas lain di luar struktur
dan fungsional Kepolisian. Parahnya, alih-alih menjadi instrumen yang melindungi dan
menegakkan HAM, Kepolisian justru menjadi human rights violators dengan melakukan
tindakan kriminalisasi, utamanya terhadap para Pembela HAM.
2.2.1 Tak Berdaya Lindungi Minoritas
Di tengah pluralisme bangsa Indonesia, dalam setahun terakhir, kami masih menemukan
tindakan-tindakan intoleran yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pemerintah nasional dan daerah serta aparat keamanan seringkali gagal dalam melindungi
penganut kepercayaan minoritas dan menunjukkan bias dalam penyelidikan dan
16

Indonesia, UU Polri Ps. 14 ayat (1) huruf i.

penuntutan. Padahal hak beragama merupakan bagian dari non-derogable rights
sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. Dalam beberapa kasus, Negara memang
bukan aktor utama dari penikmatan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Akan
tetapi diamnya negara dalam hal ini aparat keamanan yang tidak bernyali dalam melindungi
minoritas menunjukan situasi ketidakberdayaan negara dalam menjamin kebebasan
beribadah, beragama, dan berkeyakinan.

Sumber: Masyarakat JAI Sintang
Pada September 2021, sebuah Masjid Jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat
dirobohkan secara paksa oleh massa penduduk setempat. Sayangnya, Negara lewat aparat
keamanan tidak mengambil tindakan perlindungan yang cukup memadai. Dalam video
pembongkaran Masjid yang kami terima, massa merobohkan dan merusak fasilitas,
sementara aparat negara dalam hal ini Kepolisian yang beratribut lengkap memilih untuk
menonton tindakan tersebut. Padahal pengrusakan fasilitas milik orang lain merupakan
bentuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain
itu, kekerasan berbasis agama yang terjadi di suatu daerah membutuhkan peran aparat
keamanan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Peristiwa tersebut juga tak
menggambarkan eksekusi dari salah satu dari program prioritas Kapolri, Jenderal Listyo
Sigit yang menaruh perhatian terhadap penguatan penanganan konflik sosial.
Kami melihat bahwa peristiwa semacam ini terjadi karena tidak ada dorongan yang kuat dari
atasan atau perwira tinggi Polri untuk melindungi kelompok minoritas. Selain itu, sikap
populisme Kepolisian yang berakibat pada cherry picking di lapangan dalam memberikan
perlindungan juga menjadi penyebab utama.

Praktik persekusi sebagaimana yang terjadi di Sintang juga salah satunya disebabkan oleh
ketiadaan pengakuan terhadap agama-agama minoritas dari Negara. Hal ini menempatkan
kelompok agama minoritas dan para pengikutnya mengalami eksklusi sosial dan
stigmatisasi dari masyarakat.17 Maka, harus ada langkah konkret dari negara untuk
menjauhkan tindakan diskriminatif dari kelompok minoritas dengan menghadirkan
affirmative action. Salah satunya tentu saja perlindungan dari aparat keamanan dalam
menjamin hak-hak beribadah masyarakat dan menertibkan kelompok intoleran.
2.2.2 Kriminalisasi Pembela HAM Berlanjut
Secara umum definisi dari Pembela HAM18 adalah seorang individu, kelompok, atau
organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara
universal serta kebebasan fundamental; pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan
politik, serta pemajuan, perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial budaya. Namun,
jika ditelisik lebih dalam lagi, pekerjaan yang dilakukan oleh Pembela HAM seringkali
mendapatkan berbagai macam tekanan baik dari state institution ataupun non-state
institution (swasta). Pekerjaan yang dilakukan oleh Pembela HAM untuk membela
kepentingan hak asasi manusia sejatinya dilakukan dengan berbagai macam cara, salah
satunya adalah dengan cara melakukan kritik terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah. Kritik yang dilontarkan oleh Pembela HAM terkadang berimbas pada
munculnya berbagai macam serangan yang dihadapi oleh Pembela HAM itu sendiri,
serangan yang kerap dihadapi oleh Pembela HAM adalah: kriminalisasi, ancaman melalui
telepon atau pesan singkat, dijadikan target penyelidikan dan dakwaan kriminal serta
berbagai macam serangan yang kerap ditujukan kepada Pembela HAM.
Ancaman-ancaman yang kerap dihadapi oleh Pembela HAM sebagaimana yang telah
dijelaskan, didukung dengan data pemantauan KontraS bahwa sepanjang periode bulan Juli
2021 - Juni 2022 terdapat setidaknya 21 peristiwa kriminalisasi yang dilakukan oleh
kepolisian terhadap pembela HAM; yang mana dalam dalam satu peristiwa dapat memuat
lebih dari satu tindakan19. Deretan peristiwa kriminalisasi yang dialami Pembela HAM
tersebut menunjukkan belum dijalankannya dengan baik terkait dengan Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3020.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia,
Sebuah Laporan Awal, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm. 65.
18
Lihat
EU
Guidelines
on
Human
Rights
Defender
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
19 Tindakan yang dilakukan: bisnis keamanan; penangkapan sewenang-wenang; penganiayaan; dan upaya
kriminalisasi
20 “Setiap orang yang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”
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Sumber: Data KontraS
Sejatinya dapat dilihat bahwa upaya kriminalisasi kerap menjadi pilihan utama kepolisian
untuk meredam upaya-upaya pemajuan HAM oleh Pembela HAM itu sendiri. Selain itu,
setidaknya kami mencatat bahwa terdapat 141 korban (Pembela HAM) berdasarkan dengan
upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mengakibatkan adanya 40
orang yang luka-luka, 97 orang ditangkap, 4 lainnya (intimidasi, terror, dll)21 . Selain itu,
setidaknya kami mencatat terdapat beberapa alasan tindakan yang dilakukan untuk
melakukan kriminalisasi kepada Pembela HAM contohnya terkait tuduhan tindak kriminal
yang disangkakan kepada Pembela HAM, kemudian dianggap menghalangi aktivitas
perusahaan serta beberapa alasan tindakan lainnya untuk mengkriminalisasi Pembela HAM.
Masifnya upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada Pembela HAM
menunjukkan masih belum pahamnya institusi kepolisian dalam upaya untuk perlindungan,
penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu kami menilai bahwa
masifnya kriminalisasi yang dialami oleh Pembela HAM menunjukkan belum
terimplementasinya perlindungan terhadap Pembela HAM sebagaimana yang tertuang
dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

21

Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu dampak

Sumber: Data KontraS
Tuduhan terkait dianggap menghalangi aktivitas pertambangan dapat dilihat secara
langsung pada kasus yang menimpa Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga pada 31 Januari 2022 lalu22. Bahwa berdasarkan
informasi, dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan
merintangi atau mengganggu aktivitas pertambangan pasir besi di Pasar Seluma, Kecamatan
Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Pada pemanggilan tersebut, Polres Seluma
menggunakan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 (Revisi UU Minerba)23 untuk melakukan
pemanggilan kepada Abdullah; yang semakin mempertegas bahwa ketentuan pidana
tersebut problematis serta bersifat opresif. Selain itu, penggunaan pasal tersebut akan
semakin memudahkan Kepolisian untuk dapat mempidanakan secara paksa Pembela HAM
yang menolak kehadiran aktivitas pertambangan selain itu upaya kriminalisasi tersebut
jelas juga melecehkan UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan
Hidup (II PPLH) Pasal 6624.
Kami juga menyoroti kasus kriminalisasi kepada Pembela HAM yang terjadi di Pulau
Wawonii pada 24 Januari 2022 lalu25. Kriminalisasi tersebut berimbas pada penangkapan La
Lihat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220131063328-12-753142/bantu-warga-tolaktambang-direktur-walhi-bengkulu-dipanggil-polisi
23 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK,
IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
24 Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut
secara pidana maupun digugat secara perdata.
25 Lihat https://kontras.org/2022/01/24/tiga-warga-penolak-tambang-di-wawonii-ditangkap-polisi/
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Dani alias Anwar, Hurlan, dan Hastoma. Jika ditelisik lebih dalam lagi, Anwar, Hurlan dan
Hastoma merupakan bagian dari barisan warga yang menolak kegiatan pertambangan oleh
PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Penolakan tersebut
tidak hanya dilakukan oleh tiga orang tersebut, bahwasannya sebagian besar warga
Wawonii-pun melakukan penolakan dengan adanya pertambangan di Pulau Wawonii sebab
warga banyak menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, perkebunan,
ataupun laut.
Penolakan atas kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii sejatinya telah berlangsung sejak
2019 yang mengakibatkan kurang lebih 20 orang warga Pulau Wawonii di kriminalisasi26.
Bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada warga terkait dengan dugaan menghalang-halangi
aktivitas perusahaan tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang,
tuduhan pengancaman, dan tuduhan penganiayaan. Penangkapan kepada Anwar, Hastoma,
dan Hurlan serta kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat Wawonii pada 2019 lalu, patut
diduga sebagai bentuk arogansi korporasi yang rakus dan aparat kepolisian yang lebih
sering tampil sebagai centeng oligarki. Bahwa berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penangkapan terhadap tiga warga
penolak tambang Pulau Wawonii, patut dibaca sebagai upaya negara melalui institusi
kepolisian dan korporasi untuk menekan resistensi warga, sehingga rencana investasi
penambangan dapat berjalan mulus.
Selain hal tersebut, kami juga menyoroti kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE kepada
Pembela HAM. Kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE itu terlihat dari kasus Luhut
Binsar Pandjaitan sebagai pejabat publik yang melaporkan Haris Azhar dan Fatia
Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan tersebut berimbas pada
penetapan tersangka kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada 18 Maret 2022 lalu.27
Jika dilihat lebih dalam lagi, kasus pemidanaan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan
sebagai pejabat publik terkesan dipaksakan, mengingat terdapat beberapa kejanggalan
dalam proses penyidikan, diantaranya: penerapan pasal dalam penyidikan tidak memenuhi
unsur pidana; proses penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam
perkara ini melanggar SKP Pedoman Implementasi UU ITE; dan proses penyidikan yang
dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini bertentangan dengan
Surat Edaran Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital
Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.28 Praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh
pejabat publik semakin menunjukkan watak arogansi yang kerap dilakukan oleh pejabat
saat ini,.
Pola kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE tidak hanya dialami oleh Haris Azhar dan
Fatia Maulidiyanti, setidaknya kami juga menyoroti kriminalisasi dengan menggunakan UU
ITE kepada Ketua LBH Padang. Bahwa berdasarkan informasi, Polda Sumbar mengirimkan
Lihat https://kontras.org/2019/09/09/puluhan-warga-wawonii-yang-dikriminalisasi-mencerminkannegara-yang-berpihak-ke-perusahaan-tambang/
27 Lihat https://kontras.org/2022/03/19/haris-dan-fatia-korban-kriminalisasi-pejabat-publik-atas-skandalbisnis-di-papua/
28 ibid
26

surat pemanggilan kepada Ketua LBH Padang atas dugaan ujaran kebencian yang diatur
dalam UU ITE serta penghinaan penguasa negara yang tertuang pada Pasal 207 dan Pasal
208 ayat (1) KUHP29.
Pemanggilan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan dugaan korupsi yang terjadi di
Sumatera Barat berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Republik Indonesia, setelah ditemukan ada selisih Rp 4,9 miliar dari pengadaan hand
sanitizer dan diduga ada upaya mark up harga harga hand sanitizer melalui akun instagram.
Bahwa postingan LBH Padang merupakan perwujudan konstitusional peran masyarakat
dalam mengawasi korupsi di Indonesia. Upaya pemanggilan yang ditujukan kepada Ketua
LBH padang secara jelas merupakan upaya pembungkaman kepada Pembela HAM, yang
mana LBH Padang menghadapi serangan SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public
Participation).
Selanjutnya kami melihat, maraknya praktik pembungkaman dengan dalih UU ITE kepada
Pembela HAM tidak sejalan dengan komitmen restorative justice oleh Kapolri.30 Keinginan
untuk mengupayakan restorative justice pada penegakan hukum UU ITE31 nyatanya tidak
berlaku bagi para Pembela HAM. Masifnya praktik kriminalisasi yang dialami oleh Pembela
HAM Berdasarkan beberapa kasus yang kami soroti diatas, dapat terlihat secara jelas bahwa
upaya-upaya pembungkaman masih kerap dialami oleh Pembela HAM, bahkan tidak hanya
berasal dari swasta, melainkan pejabat publik pun menggunakan kekuatannya untuk dapat
mengkriminalisasi Pembela HAM. Bahwa sejatinya negara memiliki kewajiban untuk dapat
memberikan perlindungan kepada Pembela HAM serta melindungi segala bentuk gerakan
kritis yang diupayakan oleh kelompok masyarakat sipil; dimana seharusnya negara tidak
berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi yang langsung ditujukan
kepada Pembela HAM, terlebih lagi pihak kepolisian yang dengan sengaja mengakomodir
kriminalisasi kepada Pembela HAM.

III. Romantisme Kepolisian dengan Investor
Saat ini kita menyadari bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki hasrat besar
untuk melakukan investasi dengan skala besar. Hal tersebut tercermin dari disahkannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional. Jika ditelisik lebih dalam, terdapat kurang lebih 211 proyek yang
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum selesai masa jabatannya. Kondisi
Lihat https://kontras.org/2021/08/16/koalisi-masyarakat-sipil-mengecam-keras-pemanggilan-terhadaplbh-padang-oleh-polda-sumatera-barat/
30
Lihat
https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rjselesaikan-perkarapidana#:~:text=Restorative%20justice%20menjadi%20program%20yang,untuk%20memenuhi%20rasa%2
0keadilan%20masyarakat.
31
Lihat
https://news.detik.com/berita/d-5374870/kapolri-janji-selektif-tegakkan-uu-ite-upayakanrestorative-justice
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pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat tidak terlepas dari watak
developmentalis Presiden Joko Widodo dan hasrat besarnya untuk membuka keran
investasi dalam skala besar tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan hadir.
Beberapa dampak telah terlihat jelas pada beberapa kasus yang kerap kita temui dan
berimplikasi pada kerusakan serta tanah masyarakat yang terampas.
Semangat perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia kerap kali
dilupakan dan selalu dihadapkan dengan misi pertumbuhan ekonomi serta pembukaan
keran investasi seluasnya. Tidak hanya berhenti pada upaya pembukaan keran investasi
sebesar-besarnya, tapi juga berimplikasi pada keterlibatan aparat keamanan dalam
berjalannya suatu investasi. Keterlibatan aparat keamanan dalam hal ini Polri, secara
gamblang telah diakomodir melalui pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengancam
akan mencopot Kapolda jika tidak bisa mengawal investasi;32 keterlibatan tersebut
setidaknya berimbas pada terjadinya 45 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dalam
sektor lingkungan berdasarkan data pemantauan KontraS. Tindakan yang kerap dilakukan
oleh Kepolisian adalah terkait bentrokan, bisnis keamanan, kriminalisasi33, intimidasi,
penganiayaan, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, perusakan, pembubaran
paksa, teror, dan upaya kriminalisasi34; tindakan tersebut berimbas pada tercatatnya 285
korban35 atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian.
Penobatan “Romantisme Kepolisian dengan Investor” sepertinya bukan jadi isapan jempol
belaka. Praktik sewenang-wenang yang dilakukan oleh perusahaan kepada warga Wawonii
yang bahkan dilegitimasi secara penuh oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Tenggara.
Bahwa berdasarkan informasi telah terjadi penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT
Gema Kreasi Perdana kepada lahan milik warga penolak tambang di Roko-Roko Raya,
Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada 3 Maret 2022 lalu36. Upaya penyerobotan lahan
tersebut dengan adanya keterlibatan dari aparat kepolisian bersenjata lengkap dan TNI.

Lihat
https://nasional.tempo.co/read/1535410/jokowi-ancam-copot-kapolda-yang-tak-bisa-kawalinvestasi-dan-penanganan-covid-19
33 Kriminalisasi merupakan tindakan dengan jumlah peristiwa terbanyak (18 peristiwa)
34 Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan
35 Luka (92); Tewas (5); Ditangkap (169); Lainnya (19)
36
Lihat
https://kontras.org/2022/03/03/perusahaan-harita-group-kembali-serobot-lahan-wargadiintimidasi-hingga-pingsan/
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Sumber: Dok Koalisi Masyarakat Sipil
Bahwasanya, selain adanya keterlibatan aparat keamanan dalam penerobosan lahan yang
dilakukan oleh PT GKP, setidaknya kami juga mendapatkan informasi adanya upaya
intimidasi yang dilakukan secara langsung oleh Bos Perusahaan PT GKP37 kepada warga
penolak tambang yang memilih untuk berdiam diri di tengah lahannya yang akan ditembus
oleh perusahaan. Bahwa pada cuplikan video tersebut, terlihat adanya ancaman secara
langsung kepada warga penolak tambang dengan menyebutkan bahwa: “bawa sore hari ini,
panggil ke Polda, tangkap dia!, jangan ada yang ikut ya.. Siapkan borgol.. Kamu saya tangkap”.
Pernyataan yang langsung keluar dari mulut seorang bos perusahaan tersebut
memperlihatkan secara jelas watak arogansi seseorang yang memiliki kekuasaan, terlebih
lagi dengan adanya seruan kepada polisi yang berada disampingnya untuk melakukan
penangkapan kepada warga yang menolak adanya pertambangan di Pulau Wawonii.

37

Menggunakan helm putih

Sumber: Dokumentasi Koalisi (Save Sangihe Island)
Selain itu, “romantisme” Kepolisian dengan Investor juga terlihat pada saat melakukan
pengawalan alat berat milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Bahwa jika dilihat sebelumnya,
pada 2 Juni 2022 lalu gugatan izin lingkungan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) oleh 56 orang
perempuan asal Desa Bowone, Kabupaten Kepulauan menang di Pengadilan Tata Usaha
Negara
(PTUN)
Manado.38
Bahwa
dalam
putusan
dengan
Nomor:
503/DPMPTSPD/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 membatalkan Izin
Lingkungan PT TMS. Tidak hanya terkait pembatalan Izin Lingkungan, melainkan PTUN
Manado juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan segala aktivitas PT TMS
hingga putusan itu berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, seharusnya aktivitas
perusahaan yang sedang berjalan harusnya dihentikan secara menyeluruh dengan
dikeluarkannya putusan provisional penundaan izin lingkungan PT TMS oleh PTUN
Manado.39 Tetapi sayangnya, putusan yang seharusnya dijadikan landasan oleh PT TMS
untuk tidak melakukan kegiatan di Pulau Sangihe nyatanya tetap dilangkahi. Upaya
melangkahi aturan hukum tersebut terlihat pada tetap melancarkan mobilisasi alat berat ke
dalam Pulau Sangihe pada 13 Juni 2022 lalu.

Lihat
https://www.rmolsumsel.id/warga-pulau-sangihe-menangi-gugatan-di-ptun-izin-lingkungantambang-emas-pt-tms-dicabut
39 Lihat https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/18/warga-sangihe-tuntut-pt-tms-angkut-keluaralat-berat-pertambangan-sesuai-putusan-ptun
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Selain itu, upaya penyerbuan aparat kepolisian dan kriminalisasi terhadap sejumlah warga
yang terjadi di Desa Wadas pada 7 Februari 2022 lalu. Bahwa berdasarkan informasi,
terdapat ratusan aparat kepolisian yang turun langsung ke Desa Wadas untuk melakukan
pengamanan pengukuran proyek Bendungan Bener. Selain turunnya ratusan aparat
keamanan ke Desa Wadas; tidak hanya berhenti pada upaya intimidasi yang dialami oleh
warga, ratusan polisi yang datang ke Desa Wadas dilengkapi tameng, gas air mata, dan anjing
polisi untuk melakukan pencopotan terhadap banner-banner penolakan penambangan batu
quarry di Desa Wadas. Masuknya anggota kepolisian ke dalam Desa Wadas berimbas pada
dilakukannya sweeping di sekitar rumah warga, dan melakukan penangkapan secara paksa
terhadap warga yang hendak menunaikan ibadah sholat di masjid.

Penangkapan warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah
Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil
Bahwa setidaknya berdasarkan temuan KontraS terdapat +-60 setelah sebelumnya terdapat
25 orang lebih yang dibawa ke Polsek Bener termasuk didalamnya adalah tim kuasa hukum
dari LBH Yogyakarta. Sebagian warga dan solidaritas banyak yang ditangkap tanpa alasan,
selain itu korban penangkapan mengalami penganiayaan seperti pemukulan, dicekik,
diseret, diinjak sampai diludahi. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian jelas-jelas
menunjukkan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan, serta menunjukkan watak
aparat keamanan yang cenderung represif serta sewenang-wenang, terlebih lagi jika
dikaitkan dengan pembangunan dan investasi.
Masifnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di tubuh kepolisian pada sektor sumber
daya alam menunjukkan bahwa kepolisian masih kerap menggunakan pendekatan
kekerasan kepada masyarakat yang berusaha untuk memperjuangkan haknya, yang
sejatinya pendekatan berbasis kekerasan hanya akan menimbulkan rasa traumatik bagi
masyarakat. Tidak hanya berhenti pada penggunaan pendekatan secara kekerasan yang
kerap dilakukan, jika melihat lebih dalam lagi pendekatan kekerasan serta upaya perlakuan
yang tidak mengindahkan norma hak asasi manusia.
Kasus Wadas, Wawonii, dan Sangihe merupakan beberapa contoh dari sekian banyak kasus
keterlibatan aparat kepolisian yang justru menjadi mesin kekerasan serta intimidasi atas

perjuangan oleh warga. Langkah-langkah represif sejatinya semakin membuat masyarakat
menderita terlebih saat sumber kehidupannya terancam. Selain itu, kami melihat bahwa
pola-pola yang sering digunakan oleh kepolisian untuk menyikapi isu sumber daya alam
adalah penyerbuan, penggunaan kekuatan secara berlebihan, penangkapan sewenangwenang, kriminalisasi, dan lain-lainnya; oleh negara melalui kepolisian sangat berpotensi
menimbulkan berbagai macam pelanggaran HAM yang dapat kita lihat dalam beberapa
contoh kasus diatas, serta memberikan gambaran bahwa aparat kepolisian lebih memihak
kepada korporasi yang semakin menunjukkan aparat sebagai pelayan investor dari pada
melayani, melindungi dan mengayomi rakyatnya sendiri. Upaya pembukaan lajur keran
investasi sejatinya harus didasari oleh pemahaman mengenai hak dasar yang dimiliki oleh
seorang manusia.
IV. Papua: Mengubah Pendekatan, Namun Menambah Pasukan
Spiral kekerasan yang dilakukan Kepolisian juga terus berlanjut di Bumi Cenderawasih.
Dalam setahun terakhir, kami melihat cara pandang sekuritisasi dalam menjawab persoalan
Papua pun terus dilanjutkan. Padahal, selama bertahun-tahun pilihan jalan selama ini
terbukti tak dapat mengakhiri parade kekerasan yang menahun di Papua. Kapolri, Jenderal
Listyo Sigit sebenarnya telah berkomitmen untuk mengubah pendekatan di Papua agar lebih
manusiawi.40 Salah satunya dengan mengganti Operasi Nemangkawi dengan Operasi Damai
Cartenz. Sayangnya, hal tersebut tidak diikuti dengan langkah tindak aparat di lapangan.
Kekerasan terus berlanjut dan korban jiwa terutama warga sipil terus berjatuhan. Hal ini
yang kami nilai sebagai ketidakmampuan Negara dalam hal ini lewat instrumennya yang
salah satunya merupakan Kepolisian tidak mampu/mau untuk mengubah pendekatan yang
selama ini tak berhasil.
Sebelumnya KontraS juga telah mengirimkan permohonan Keterbukaan Informasi Publik
kepada Mabes Polri terkait dengan konsep Operasi Damai Cartenz. Kami mendapatkan
jawaban bahwa operasi Damai Cartenz ini mengedepankan peran tokoh agama, masyarakat,
adat untuk memberikan himbauan agar menciptakan stabilitas keamanan. Sementara itu,
Operasi Damai Cartenz juga disebutkan akan mengedepankan tindakan preventif dan
persuasif. Selain itu, operasi ini mengutamakan tiga fungsi yakni fungsi intelijen, pembinaan
masyarakat (binmas) dan fungsi hubungan masyarakat (humas). Sayangnya di surat yang
sama kami juga mendapatkan informasi bahwa 1267 personel dikerahkan menuju Papua
dalam rangka operasi Damai Cartenz 2022.41 Adapun prajurit tersebut ditempatkan di 5
lokasi yakni Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten
Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo.
Ironisnya Jumlah tersebut justru lebih banyak dari Operasi Nemangkawi yang diberlakukan
sebelumnya pada tahun 2021.42 Lewat surat jawaban permohonan informasi tanggal 20
Lihat https://www.suara.com/news/2022/03/11/040500/kapolri-personel-polri-yang-lakukan-operasidi-papua-harus-kedepankan-humanis-pada-warga
41 Surat B/462/IV/HUM 3.4.1/2022/DivHumas Tertanggal 4 April 2022
42 Surat No. B/543/IV/HUM.3.4.1/2021/DivHumas
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April 2021, kami mendapatkan informasi bahwa Operasi Nemangkawi melibatkan 893
pasukan dalam kurun Januari - Juni 2021, khusus untuk melakukan penegakan hukum
terhadap KKB. Semacam paradoksal ketika berkomitmen untuk mengedepankan tindakan
preventif dan persuasif, tetapi dengan metode pengerahan kekuatan aparat dengan skala
yang lebih besar.
Selain itu, pertemuan Kapolri dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa juga
kontraproduktif terhadap komitmen untuk menghadirkan situasi damai di Papua. Kapolri
justru memilih penanganan bersama dengan TNI untuk mewujudkan Kamtibmas.43 Proses
penanganan yang dilakukan bersama dengan TNI akan memperparah situasi, sebab semakin
banyak aparat yang akan diterjunkan menuju Papua baik dari Polri ataupun TNI. Pengerahan
aparat juga disinyalir akan memiliki dalih untuk melakukan sosialisasi DOB, menjaga
kondusifitas, ketertiban dan ketenangan masyarakat. Padahal penambahan aparat dengan
jumlah yang besar hampir pasti hampir pasti berelasi dengan naiknya eskalasi kekerasan di
Papua. Sebab, jalan ini akan memunculkan respons reaktif dan perlawanan utamanya bagi
kelompok kriminal bersenjata atau yang pemerintah posisikan sebagai kelompok separatis.
Tidak sulit untuk mengidentifikasi bahwa pengangkatan ini berkaitan dengan upaya
pemerintah memasifkan pendekatan sekuritisasi terhadap Papua. Kami juga melihat bahwa
keputusan yang diambil untuk Papua masih tetap ada relasinya dengan kepentingan
investasi di Papua, pemaksaan keberlakuan Otonomi Khusus Jilid II dan Daerah Otonomi
Baru.
Dalam setahun terakhir pun komitmen perubahan pendekatan oleh Kapolri terbantahkan
oleh kondisi di lapangan. Perubahan pendekatan terhadap Papua sambil melanjutkan
pendekatan sekuritisasi dengan menambah pasukan akan menghasilkan perubahan yang
sia-sia dan stagnan. Lebih parah lagi, akan menimbulkan stigmatisasi dan praktik
diskriminatif di lapangan. Hal ini yang berimplikasi pada masifnya penangkapan sewenangwenang dan kriminalisasi aktivis di Papua. Cara pandang sekuritisasi juga terlihat dari
betapa represif dan brutalnya aparat keamanan dan prajurit di lapangan dalam merespon
aspirasi masyarakat Papua di aksi penuntutan bebas Victor Yeimo, penolakan Otsus dan
pemekaran provinsi Papua/DOB. Pada 10 Mei 2022, terjadi demonstrasi besar-besaran
menolak DOB Papua. Sayangnya, terdapat beberapa tindakan represif seperti pembubaran
paksa dengan menembakan water cannon, pemukulan, pengejaran, penembakan, dan
penangkapan sewenang-wenang. Adapun sejumlah kekerasan serta pelanggaran HAM
tersebut terjadi di berbagai daerah seperti Abepura dan Heram. Padahal, penyampaian
pendapat di muka umum seharusnya ditanggapi lewat proses-proses yang dialogis, bukan
represi terhadap massa aksi. Kekerasan yang terjadi di aksi penolakan DOB, lagi-lagi
mempertontonkan bahwa negara tak handal dalam menanggapi kritik publik, utamanya
berkaitan dengan isu Papua.
Peristiwa kekerasan ini juga semakin mempertegas bahwa negara masih sangat
diskriminatif dan kerap mengedepankan pendekatan keamanan dalam menanggapi aspirasi
masyarakat Papua. Terbukti, hampir seluruh tuntutan masyarakat Papua selalu direspon
43

Lihat https://www.republika.co.id/berita/r316g6320/panglima-tni-dan-kapolri-bahas-penanganan-papua

atau berakhir dengan kekerasan. Pola-pola yang sama terjadi pada aksi penolakan
pemekaran, otonomi khusus dan tindakan rasial. Hal ini menegaskan bahwa ruang-ruang
dialogis selalu ditutup bagi OAP ketika menyampaikan pendapatnya di muka umum. Selain
itu, suara OAP juga hampir pasti distigma memiliki relasi dengan kepentingan separatis atau
upaya memisahkan diri. Rentetan langkah ini tak berimplikasi konstruktif sedikitpun
terhadap de-eskalasi kekerasan dan de-stigmatisasi di Papua. Pada akhirnya, pendekatan
semacam ini hanya akan berimplikasi pada jatuhnya korban.

V. Tidak Optimal Sebelum Viral
Selama bulan Oktober - November 2021, Institusi Kepolisian mendapatkan begitu banyak
kritik terkait kinerja, pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan. Publik lewat media sosial
meramaikan satu tagar #PercumaLaporPolisi. Fenomena masyarakat yang meragukan
kredibilitas Polri tersebut disebabkan oleh ragam peristiwa penundaan proses berlarut
(undue delay) hingga bertahun-tahun, penolakan laporan hingga anggota Kepolisian yang
menunjukan arogansi kepada masyarakat. Anggota kepolisian yang seharusnya menjadi
tempat bernaung masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman justru berperilaku
sebaliknya. Selain itu, ada pula tagar #1day1oknum, yang menggambarkan kejenuhan publik
atas pengungkapan kasus dan tindakan di luar kewajaran oleh anggota kepolisian yang
mencuat terus-menerus. Tagar itu menjadi wujud kekecewaan pada kehadiran Polri dalam
menjalankan perannya di tengah masyarakat.
Tagar #PercumaLaporPolisi awalnya dipantik oleh kasus pencabulan tiga orang anak oleh
ayahnya sendiri, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini diangkat oleh Project Multatuli
dalam artikel yang berjudul Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi.44 Polisi
Menghentikan Penyidikan. Dalam artikel tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang
disebutkan seperti pemaksaan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kondisi
kesehatan mental ibu korban, hingga penghentian penyelidikan atau penutupan kasus baik
di tahap Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan.45
Sayangnya, Polri sempat resisten terhadap kritik publik yang ramai di media sosial tersebut.
Selain itu, seseorang yang mengkritik agar Kepolisian dapat bekerja ramah dan profesional
selayaknya satpam di suatu bank swasta pun mendapat berbagai serangan serta teror.46
Pelakunya pun berasal dari anggota Kepolisian yang tidak terima dan mempersepsikan hal
tersebut sebagai bentuk hinaan. Hal ini jelas menunjukan watak anggota Kepolisian yang
anti kritik dan enggan menerima masukan. Padahal kritikan semacam itu seharusnya
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ditempatkan sebagai masukan konstruktif bagi institusi untuk melakukan perbaikan kinerja
ke depan.
Viralnya tagar #PercumaLaporPolisi, #1Day1Oknum dan berbagai bentuk kritikan lainnya
nyatanya hanya berlangsung sesaat. Seakan hanya berfokus pada citra, kultur Kepolisian
kembali berangsur memburuk setelah masyarakat tak lagi begitu masif membahas kinerja
Kepolisian di media sosial. Masyarakat yang mengeluhkan kembali buruknya kinerja
tersebut, seperti yang tidak ditindaklanjuti laporannya pun akhirnya memilih untuk
membuat viral kasusnya. Tujuannya tentu saja agar mendapatkan perhatian dari publik
secara luas sehingga muncul dorongan untuk mengusut kasus tersebut secara cepat.
Sempat terbentuk suatu persepsi bahwa Polisi hanya akan meneruskan kasus apabila viral
terlebih dulu sehingga muncul tagar #NoViralNoJustice dan #ViralForJustice di media sosial.
Padahal seharusnya kepolisian bisa secara proaktif, profesional, dan akuntabel dalam
menyelesaikan kasus kasus yang diadukan oleh masyarakat.47 Beberapa kasus yang
diviralkan oleh masyarakat diantaranya meliputi kekerasan, pelecehan seksual, gratifikasi
pejabat dan penganiayaan.
Permasalahan ini kami lihat sebagai implikasi dari masalah fundamental di tubuh Kepolisian
seperti gagalnya mengidentifikasi masalah. Macam permasalahan yang telah mengakar
tersebut akhirnya bersifat akut dan kronis. Kepolisian bersikap diskriminatif dan memilahmilah kasus untuk ditindaklanjuti, terlebih jika kasus memiliki muatan politis. Sebagai
contoh, Kepolisian akan sangat cepat dalam menindaklanjuti suatu kasus seperti halnya
kasus Fatia dan Haris yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan. Di sisi lain, kasus-kasus
lainnya mangkrak sampai bertahun-tahun. Melihat fenomena tersebut, kami menilai
Kepolisian memang tidak memiliki itikad untuk berubah. Komitmen perbaikan beberapa
bulan lalu hanya semacam pemadam sesaat dari kemarahan masyarakat.

VI. Darurat Perspektif Gender di Kepolisian
Bagian ini merupakan hal baru yang diangkat oleh KontraS untuk menyoroti kinerja polisi
yang sarat akan perspektif gender. Argumen sarat akan perspektif gender bukanlah tanpa
sebab, berdasarkan pemantauan kami selama Juli 2021-Juni 2022 telah terjadi 4 pengabaian
terhadap kasus kekerasan seksual. Tentu saja, ini menjadi pertanyaan penting bagaimana
institusi kepolisian yang seharusnya dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat sesuai mandat UU No. 2 Tahun 2002 malah tidak memberikan
pelayanan yang tepat kepada korban. Korban yang rentan secara psikologis justru malah
mendapatkan respon tidak pantas ketika melaporkan seperti pengabaian kasus dan
menganggap remeh kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat terlihat dari kasus pada
Desember 2021 ketika ibu muda dan suaminya malah disarankan berdamai oleh pihak
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kepolisian saat membuat laporan pemerkosaan. Korban dan suaminya kemudian dimarahi
oleh pihak kepolisian karena menolak jalan damai tersebut.48 Tentunya, hal ini menjadi
catatan hitam pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap
korban.
Kasus kekerasan seksual lainnya rentan ditolak oleh pihak kepolisian dengan berbagai
alasan seperti kurangnya barang bukti, tidak adanya saksi hingga menyalahkan pakaian
korban. Kekerasan seksual yang tercatat oleh kami hanyalah puncak gunung es dari sekian
banyak kasus. Angka penolakan tersebut bisa jadi bukanlah angka riil melihat banyaknya
kasus kekerasan seksual yang dilaporkan namun diabaikan karena berbagai alasan.
Pengabaian kasus ini menunjukkan minimnya perspektif gender yang dimiliki oleh
kepolisian. Bahkan, korban yang melapor justru mengalami reviktimisasi seperti pertanyaan
yang memojokkan, menganggap kejadian tersebut tidak serius dan victim blaming yang
memperparah rasa trauma. Kemudian, minimnya informasi untuk melapor, ketakutan,
pertanyaan lokasi, pakaian hingga pertanyaan lainnya yang membuat korban semakin
trauma menjadi serentet alasan untuk mempertanyakan perspektif gender kepolisian.
Minimnya perspektif gender oleh kepolisian ditengarai disebabkan adanya angka jumlah
aparat kepolisian yang masih didominasi oleh polisi laki-laki sebanyak 94,39% sedangkan
polisi perempuan hanya 5,91% dari total 435.696 personel49 berpotensi bias gender dalam
penanganan kasus kekerasan seksual. Walaupun Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan
buku panduan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada tanggal 15 Februari 2022,
tetapi angka personel tersebut masih berpotensi besar adanya ketimpangan dalam
penanganan yang berpihak pada korban.
Melihat ketimpangan tersebut, perlu adanya upaya restrukturisasi dalam badan kepolisian
khususnya reserse yang menangani tindak kekerasan seksual. Meskipun, telah ada Lembaga
yang ada dibawah naungan kepolisian seperti Unit Penanganan Perempuan dan Anak (PPA)
yang terbentuk dari Perkap Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit
yang diharapkan dapat menjadi ruang aman bagi korban nyatanya belum berjalan secara
maksimal dan tidak menjamin adanya penganan yang layak. Contoh kasus ini terjadi dalam
pemerkosaan tiga anak di Luwu yang sempat heboh karena dirilis Project Multatuli yang
mana salah satu anggota PPA malah mempertemukan ketiga korban dengan pelaku
menggunakan alasan mediasi dan relasi kerja.50 Melihat hal tersebut, sangat disayangkan
kepolisian tidak memiliki mekanisme pelatihan yang profesional dalam penanganan kasus
dan justru menyalahgunakan relasi kuasa.
Anggota institusi kepolisian malah menjadi pelaku kekerasan seksual. Terhitung sejak Juli
2021 hingga Juni 2022 telah terjadi 18 kasus kekerasan seksual oleh polisi yang
Lihat https://www.lombokinsider.com/polhukam/pr-1552127363/viral-ibu-muda-korban-pemerkosaandimarahi-oknum-polsek-tambusai-utara-karena-menolak-damai-dengan-4-pelaku
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menyebabkan 1 tewas, 4 luka dan 15 lainnya mengalami trauma. Kasus yang menyebabkan
tewasnya korban karena bunuh diri setelah pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota
kepolisian. Korban disalahkan oleh keluarga pelaku dan sempat melaporkan ke divisi
propam tetapi tidak ada tindak lanjut.51 Sangat disayangkan, propam yang seharusnya
mengawasi internal kepolisian justru melindungi anggotanya yang melakukan
pemerkosaan. Setelah kasus tersebut viral, barulah kasus tersebut diproses.
Meskipun, kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka atas sangkaan tindak pidana
aborsi dengan ancaman lima tahun penjara serta terancam dipecat. Namun, pelaku tidak
dijerat dengan pasal pemerkosaan dengan alasan korban dan pelaku sudah berpacaran lama.
Jelas terlihat, bahwa pihak kepolisian menyangkal kekerasan seksual yang dilakukan oleh
anggotanya demi menjaga marwah kepolisian. Profesionalisme kepolisian juga wajar jika
diragukan, karena pengusutan seharusnya dapat dilakukan oleh propam ke unit
perlindungan perempuan dan anak (PPA).
Pada data yang kami temukan, terungkap pelaku kekerasan seksual 14 oleh polres, 3 polda
dan 1 polsek. Tiga wilayah yang memiliki kasus kekerasan seksual oleh polisi terdapat di
Sumatera Selatan (3 kasus), Sulawesi Selatan (3 kasus) dan Jawa Tengah (2 kasus).
Banyaknya anggota kepolisian yang menjadi pelaku kekerasan seksual memperkuat adanya
budaya maskulinitas dan relasi kuasa yang besar dalam institusi tersebut. Maraknya kasus
kekerasan seksual oleh kepolisian membuktikan minimnya sanksi yang tegas bagi pelaku
karena tidak ada efek jera. Kondisi diperparah dengan ketiadaan regulasi di dalam badan
kepolisian khusus terkait sanksi tindak kekerasan seksual. UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia nyatanya sama sekali tidak menyebutkan terkait
kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Lalu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sama sekali menyinggung
mengenai penyelesaian kasus kekerasan kepolisian oleh internal kepolisian. Ketiadaan
regulasi ini membuat para pelaku kekerasan seksual menikmati impunitasnya dan semakin
memiliki kuasa dalam melakukan tindak kekerasan seksual.
UU TPKS yang akhirnya disahkan setelah melewati proses 10 tahun menjadi angin segar,
namun dalam UU tersebut delik pemerkosaan dan aborsi tidak diatur. Tidak diaturnya
pemerkosaan dan aborsi tentu saja menyulitkan korban pemerkosaan yang mengalami
kehamilan. Seperti kasus yang terjadi pada 2021 lalu ketika korban pemerkosaan hingga
hamil melaporkan pelaku ke pihak kepolisian namun pihak kepolisian melarang korban
untuk menggugurkan kandungannya. Hingga akhirnya korban terpaksa melanjutkan
kehamilan tersebut. 52 Polemik tersebut bak lingkaran setan yang membuat korban tidak
mendapatkan keadilan namun justru mendapatkan penghakiman dari pihak kepolisian.
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Melihat beberapa kasus pemerkosaan, korban tidak mendapat penyelesaian kasus seperti
yang diharapkan dan tidak mendapatkan penanganan kasus secara profesional melalui
pendampingan psikolog yang kompeten. Fungsi pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat ini menuntut polri tampil lebih humanis, termasuk dalam hal penegakan hukum.
Kepolisian harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam membangung budaya yang
sensitif gender agar korban mendapatkan pelayanan yang profesional.

VII. Evaluasi Polri: Memperpanjang Rantai Impunitas
Impunitas kepolisian bukanlah barang baru jika melihat beberapa kasus kekerasan yang
dilakukan pihak kepolisian tidak mendapatkan hukuman sepantasnya. Sikap semena-mena
seolah-olah menjadi watak dari institusi ini. Seperti kasus yang terjadi Alm. Sahbudin yang
diduga mengalami penyiksaan berujung pada kematian sesaat setelah ditangkap oleh Polsek
Kerkap dan Polres Bengkulu Utara. Sahbuddin merupakan warga Desa Batu Raja Rejang, Kec.
Hulu Palik, Kab. Bengkulu, Provinsi Bengkulu, ditangkap atas dugaan kejahatan melakukan
penyerangan terhadap anggota kepolisian. Atas dugaan penyiksaan tersebut, anggota yang
terduga pelaku hanya melewati pemeriksaan melalui mekanisme disiplin dan etik tanpa
proses yang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari sulitnya pihak keluarga dalam
mengakses informasi dan hasil autopsi korban.53 Padahal akses informasi yang transparan
dan akuntabel telah diatur dalam aturan Internal di Kepolisian tentang Sistem Informasi
Penyidikan No. 21 Tahun 2011.
Kondisi ini ditengarai karena tidak adanya rasa takut akan penuntutan dan proses hukum
yang akuntabel membuat korbannya tidak memiliki harapan akan keadilan. Selain itu
penjatuhan sanksi yang tidak tegas menciptakan repetisi impunitas. Seperti yang terjadi
pada kasus kematian Alm. Hermanto yang mana empat orang anggota Polsek Lubuklinggau
Utara telah ditetapkan menjadi tersangka tindakan penyiksaan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa Alm. Hermanto sebab penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use
of force). Kemudian, Pasal yang disangkakan terhadap para tersangka oleh penyidik Polres
Lubuklinggau adalah Pasal yang tidak relevan sebagaimana fakta-fakta di lapangan, yaitu
Pasal 170 KUHP. Sebab, pasal tersebut menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan
oleh para tersangka seharusnya dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap
ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat dan benar-benar terbukti bertujuan
ingin mengganggu ketertiban publik sebagaimana delik BAB V KUHP tentang “kejahatan
terhadap ketertiban umum”. Hal tersebut tentu saja jauh berbanding terbalik dengan fakta
yang terjadi. Pasalnya, locus tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka adalah di
dalam Polsek Lubuklinggau Utara yang mana tempat penyiksaan tersebut bukan merupakan
ruang yang mudah untuk diakses oleh publik dan terkesan tertutup.
Kasus di atas terlihat dalam penyelesaian kasus institusi tidak menindak tegas pelaku.
Padahal Kepolisian memiliki standar akuntabilitas yakni:54 (1) Answerability, mengacu
53
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kepada kewajiban polisi memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka
lakukan; (2) Enforcement, mengacu kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada
pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas tugas negara/ publik; dan (3)
Punishability, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bila mereka terbukti
melanggar code of conduct atau tindak pidana. Namun, komitmen polri terkait sanksi tegas
kepada anggotanya yang melanggar nyatanya tidak terealisasi dengan baik dan tepat
sasaran.
Pada kenyataannya, besarnya ruang penyiksaan dan regulasi yang tidak memadai hari ini
tidak dibarengi oleh punishability yang efektif bagi para pelaku. Kami menemukan bahwa
para pelaku penyiksaan bebas menikmati impunitas, tanpa pernah bertanggung jawab atas
perbuatannya. Selain itu, hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif
sebagaimana mandat dari ICCPR juga tak dijalankan secara maksimal. Hal tersebut
tercermin dalam beberapa kasus yang kami advokasi, seperti kasus penyiksaan terhadap
Alm. Sahbudin dan Hendry Bakari. Perlakuan yang sama oleh pihak kepolisian juga dialami
Hendry, Henry dituduh terlibat atas kasus kejahatan narkotika. Dalam proses penangkapan
yang dilakukan penyidik Polresta Barelang, henry diduga mengalami sejumlah tindakan
penyiksaan dan membekas pada tubuh korban.55 Setelah menghilangkan nyawa, mirisnya
para pelaku penyiksaan hanya ditindak lewat mekanisme etik dan disiplin saja. Terlihat dari
penindakan tersebut terdapat upaya sistematis untuk melindungi pelaku dari penyelesaian
hukum. Penyelesaian kasus ini menyalahi Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Konvensi
Menentang Anti Penyiksaan. Seharusnya terduga pelaku penyiksaan dapat diproses secara
pidana Pasal 338 KUHP dan Pasal 354 KUHP.56 Jika Indonesia tidak menggunakan pasal
tersebut secara benar terhadap beberapa pejabat senior militer dan sipil semakin
meyakinkan banyak orang bahwa mereka menikmati impunitas untuk melanjutkan
pelanggaran hak asasi manusia.
Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri kerap kali diawali dengan mekanisme
sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (KKEP) tanpa
memperhatikan atau melalui mekanisme peradilan umum terlebih dahulu. Di samping itu,
hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang
dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada
penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan
perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah
diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang KKEP.
Hal itu tentu saja bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam proses penegakan
hukum. Akibatnya, timbul suatu ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam
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hukum dan berpotensi melahirkan persoalan-persoalan baru. Mekanisme demikian semakin
memperpanjang celah-celah impunitas di tubuh institusi Kepolisian. Mekanisme disiplin
atau etik semata, dapat dengan mudahnya dijadikan sebagai legitimasi anggota yang
melakukan pelanggaran untuk lari dari tanggung jawab pidananya.
Pada 14 Juni 2022 Listyo Sigit Prabowo menjelaskan Perkap Nomor 14/2011 tentang Kode
Etik Profesi Polri serta Perkap Nomor 19/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pasal 83 ayat 1 Perkap
7/2022 diatur bahwa Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan
KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat. Kemudian pada ayat 2
dijelaskan bahwa PK dapat dilakukan apabila dalam putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP)
atau KKEP banding terdapat kekeliruan atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa
pada saat sidang. Lalu, pada ayat 3 dijelaskan bahwa PK dapat dilakukan paling lama tiga
tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.57 Namun, adanya revisi ini justru
semakin membuka ruang impunitas sebab sidang KKEP juga berpotensi besar penuh muatan
conflict of interest. Pasalnya, Institusi Polri yang menyidangkan dan mengadili anggotanya
sendiri. Masalah lain dari penyelesaian tindak pidana hanya dengan mekanisme KKEP
adalah putusan yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera. KKEP hanya menjatuhkan
sanksi yang sifatnya administratif. Kecenderungan sanksi yang dijatuhkan pun sangat ringan
dan sifatnya formalitas belaka.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diharapkan mampu menindak perilaku
anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dan menjadi pengawas eksternal justru
tidak dapat merespon secara kritis. Respon yang diberikan hanya bersifat akomodatif dan
normatif tanpa tindak lanjut. Seperti kasus dugaan penyiksaan yang menyebabkan matinya
Alm. Freddy Nicolaus Siagian selama menjalani proses hukum di Polres Jakarta Selatan yang
mana Komnas HAM dan KontraS telah menemukan bukti-bukti penyiksaan namun
Kompolnas menyatakan tidak menemukan adanya penyiksaan terhadap korban. Sehingga
kami menilai bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Kompolnas, merupakan kesimpulan
yang prematur dan telah merugikan pihak keluarga korban sebagai pencari keadilan.
Sikap dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia (Menkopolhukam) sangat disayangkan ketika merespon kekerasan yang terjadi
di Desa Wadas Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo atas penolakan warga
pembangunan tambang di daerah itu. Ia mengatakan, bahwa aparat kepolisian sudah
bertindak sesuai prosedur dan tak ada kekerasan dan penembakan yang dilakukan aparat
kepolisian. Hal tersebut berbeda dengan realita di lokasi, KontraS mengecam keras
penyerbuan aparat Kepolisian dan kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang terjadi pada
8 Februari 2022 di Desa Wadas. Kami melihat ribuan aparat yang turun dan menyisir Desa
Wadas sebagai langkah intimidatif dan eksesif Kepolisian dalam menyikapi penolakan warga
terhadap keberadaan pertambangan. Selain itu, penangkapan terhadap sejumlah warga
tanpa alasan yang jelas menunjukan watak aparat yang represif dan sewenang-wenang,

Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220617202655-12-810439/perkap-direvisi-kapolribisa-pk-putusan-etik-yang-tak-pecat-brotoseno
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terlebih jika berkaitan dengan kepentingan pembangunan atau investasi.58 Dalam peristiwa
itu sebanyak kurang lebih 25 orang dibawa ke Polres Purworejo termasuk di dalamnya
adalah tim kuasa hukum dari LBH Yogyakarta.59
Kasus-kasus diatas menjadi sebuah alarm darurat impunitas kepolisian. Mekanisme kode
etik yang dijalankan menyalahi prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law)
sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Kondisi tersebut semakin memperpanjang
celah-celah impunitas di tubuh institusi Kepolisian. Salah satu aspek penting yang luput
diatur dalam Perkap No. 14/2011 adalah mengenai pemulihan korban, baik dalam bentuk
restitusi, kompensasi, maupun bentuk-bentuk bantuan lainnya. Dalam Perkap No. 19/2012
pun hanya diatur mengenai rehabilitasi terhadap personel (Polri), tidak ada terhadap
korban. Padahal, sudah sepatutnya korban berhak atas pemulihan, baik dalam bentuk
restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi. Ketiadaan mekanisme pemulihan hak korban
menyebabkan terlanggarnya hak atas akses terhadap upaya perbaikan, bentuk 30
pemulihan seperti hak atas ganti rugi yang memadai, rehabilitasi, kompensasi, restitusi, dan
kepuasan serta jaminan atas tidak akan ada pengulangan pelanggaran pada kemudian hari
dan impunitas pelaku dari institusi.
VIII. Kesimpulan
Berdasarkan beberapa catatan di atas, KontraS menyimpulkan bahwa Kepolisian masih
memiliki begitu banyak pekerjaan rumah khususnya berkaitan dengan akuntabilitas.
Adapun sejumlah catatan berkaitan dengan perubahan palsu institusi Kepolisian, yakni:
Pertama, Dalam periode Juli 2021 – Juni 2022, kami mencatat setidaknya telah terjadi 677
peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian. Sejumlah kekerasan itu telah menimbulkan 928
jiwa luka-luka, dan 59 jiwa tewas dan 1240 ditangkap. Pelanggaran didominasi oleh
penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kekuatan
yang cenderung berlebihan dan tak terukur, ruang penggunaan diskresi yang terlalu luas
oleh aparat, dan enggannya petugas di lapangan untuk tunduk pada Perkap No. 1 Tahun
2008.
Kedua, Kepolisian seringkali memusatkan kekuatannya untuk berhadap-hadapan dengan
aksi penyampaian ekspresi masyarakat. Cara-cara represif paling sering ditemukan dalam
penanganan demonstrasi dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM. Selain itu, Kepolisian
juga begitu anti kritik ditunjukan dengan penghapusan mural, penangkapan pembentang
poster dan pengejaran pembuat konten. Hal ini pada akhirnya menguatkan fenomena
penyempitan ruang sipil dengan Polisi sebagai aktor pendorong utama.

Lihat https://kontras.org/2022/02/08/wadas-melawan-tarik-mundur-aparat-dan-hentikan-perampasanruang-hidup-masyarakat/
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Ketiga, tindakan dan langkah tegas nampak tak terlihat ketika Kepolisian berhadaphadapan dengan pelanggar hak minoritas. Kepolisian begitu abai dan nampak tak berkutik
dalam menghadirkan hak atas rasa aman bagi kelompok marginal. Sikap populisme
Kepolisian yang berakibat tebang pilih di lapangan dalam memberikan perlindungan juga
menjadi penyebab utama.
Kempat, dalam konteks arus investasi yang dibuka secara luas hari ini, Kepolisian kami lihat
berperan membangun romantisme dengan para investor. Sikap Kepolisian yang berakar dari
instruksi Presiden dan Kapolri pada akhirnya berimplikasi pada naiknya eskalasi kekerasan
di lapangan antara aparat dengan masyarakat. Alih-alih menangani konflik di masyarakat
dengan berkeadilan, Kepolisian malah bertindak sewenang-wenangan terhadap
masyarakat, melakukan tebang pilih penegakan hukum, dan memihak pada kepentingan
perusahaan.
Kelima, sorotan tajam juga ditujukan pada komitmen perbaikan pendekatan di Papua yang
disebutkan oleh Kapolri dalam wujud operasi Damai Cartenz. Sayangnya komitmen tersebut
tak berimplikasi apapun pada de-eskalasi kekerasan dan perubahan situasi di Papua.
Pendekatan kekerasan masih kerap dilakukan oleh kepolisian utamanya terhadap aksi
penyampaian ekspresi di Papua. Hal ini sekaligus mempertontonkan bahwa negara tak
handal dalam menanggapi kritik publik dan diskriminatif terhadap aspirasi OAP. Cara
pandang stigmatisasi dan sekuritisasi pada akhirnya hanya membuat korban berjatuhan.
Keenam, rentetan kinerja buruk Kepolisian pun sempat membuat masyarakat marah,
tercermin pada viralnya tagar #PercumaLaporPolisi, #1Day1Oknum, dan #ViralForJustice.
Fenomena ini ramai utamanya di media sosial sebab begitu banyak kasus-kasus yang tidak
ditindaklanjuti atau ditolak Kepolisian dengan berbagai alasan. Hal ini jelas semakin
menjauhkan Kepolisian sebagai institusi yang dapat diandalkan dan dapat memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan ini menegaskan bahwa Kepolisian gagal
mengidentifikasi permasalahan kelembagaan dan enggan untuk mengubah secara progresif
kinerja institusinya.
Ketujuh, pekerjaan rumah yang tak kalah penting pada institusi Kepolisian dalam setahun
kebelakang tentu saja perspektif gender yang masih sangat minim. Kepolisian masih kerap
menolak kasus kekerasan seksual dengan berbagai alasan seperti kurangnya barang bukti,
tidak adanya saksi hingga menyalahkan pakaian korban. Bahkan, korban yang melapor
justru mengalami reviktimisasi seperti pertanyaan yang memojokkan, menganggap kejadian
tersebut tidak serius dan victim blaming yang memperparah rasa trauma. Kemudian,
minimnya informasi untuk melapor, ketakutan, pertanyaan lokasi, pakaian hingga
pertanyaan lainnya yang membuat korban semakin trauma menjadi serentet alasan untuk
mempertanyakan perspektif gender kepolisian.
Kedelapan, masalah krusial lainnya tentu saja berkaitan dengan ketidakseriusan institusi
dalam menjatuhkan hukuman pada pelanggar disiplin, etik maupun pidana. Kasus-kasus
yang telah memuat pidana seringkali diselesaikan lewat mekanisme internal - yang terbukti
tidak menjerakan pelaku. Faktor inilah yang akhirnya memantik keberulangan peristiwa.

Para pelaku dapat bebas menikmati impunitas tanpa merasakan diadili lewat mekanisme
hukum yang memadai.
IX. Rekomendasi
Berdasarkan beberapa catatan KontraS di atas dan seiring menguatnya sorotan masyarakat
agar kepolisian dapat memperbaiki kinerja dengan serius, maka sudah seharusnya institusi
Polri melakukan suatu evaluasi besar-besaran guna mewujudkan Kepolisian yang lebih
demokratis dan profesional. Berangkat dari situ, KontraS telah menyusun sejumlah
rekomendasi kepada Kapolri, antara lain:
Pertama, Kapolri harus mengevaluasi institusi secara struktural dengan mengidentifikasi
akar permasalahan. Perbaikan tidak hanya berfokus pada citra semata, melainkan kinerja
aparat di lapangan. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperkuat transparansi dan
akuntabilitas Kepolisian. Selain itu, sinergitas dapat dibangun bersama lembaga pengawas
eksternal dalam kerangka oversight mechanism seperti halnya Komnas HAM, Ombudsman,
dan Kompolnas. Lebih jauh, Kapolri harus menuntaskan agenda reformasi Kepolisian yang
sampai hari ini tak berlangsung.
Kedua, membatasi potensi penyalahgunaan wewenang dengan mempersempit diskresi
yang terlalu besar yang dimiliki aparat. Selain itu, institusi harus membangun sistem
supervisi dan kontrol yang ketat dan memadai. Lebih mendasar, harus dipastikan bahwa
terjadi internalisasi nilai-nilai HAM di pendidikan Kepolisian seperti PTIK dan Akademi
Kepolisian lainnya.
Ketiga, Kepolisian harus berhenti untuk melakukan kriminalisasi dan tindakan represif
terhadap ekspresi masyarakat. Tidak hanya berfokus pada Kamtibmas, Kepolisian
memegang peranan penting dalam kehidupan demokrasi. Cara-cara reaktif dan pendekatan
keamanan harus segera diubah dengan menjamin ruang-ruang dialektis dapat terbangun
dengan baik di tengah-tengah masyarakat.
Keempat, Kepolisian harus bernyali dalam melindungi kepentingan hukum kaum minoritas.
Perlindungan demi menghadirkan hak atas rasa aman harus dijalankan sebagaimana
mandat konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Kelima, dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam Kepolisian sebagai institusi Negara
harus berdiri pada kutub netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Kepolisian
dimandatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum secara berkeadilan.
Keenam, Kepolisian sebagai aparat keamanan harus secara serius melakukan perubahan
pendekatan di Papua. Langkah-langkah kontraproduktif seperti penurunan aparat besarbesaran dan pendekatan keamanan harus diubah. Selain itu, Kepolisian sebagai institusi
yang paling sering bersinggungan dengan OAP harus menghentikan segala brutalitas
terutama terhadap ekspresi masyarakat Papua.

Ketujuh, memperbaiki perspektif gender pada setiap anggota Kepolisian. Aparat juga
dituntut bekerja secara profesional menindaklanjuti kasus demi menghadirkan sense of
justice bagi masyarakat. Kepolisian juga harus segera menghapus kultur buruk seperti
penolakan kasus dengan berbagai alasan, undue delay, dan mau melanjutkan kasus ketika
dibayar.
Kedelapan, Institusi harus secara konsisten menjalankan peraturan perundang-undangan
dari level konstitusi hingga peraturan internal. Terlebih, pelaku pelanggaran terlebih yang
memuat tindak pidana harus diseret ke mekanisme peradilan pidana yang imparsial dan
independen. Kesalahan aparat di lapangan jangan ditutup-tutupi dan harus dibuka
setransparan mungkin.

X. Lampiran Kasus-kasus yang Ditangani KontraS
a. Penyiksaan
Kasus Penyiksaan terhadap Alm. Hermanto

Sumber: KontraS
Alm. Hermanto, seorang warga Lubuklinggau Utara, Kota Lubuklinggau, Sumatera
Selatan, meninggal dunia pada 14 Februari 2022 lalu, sebab dugaan perlakuan penyiksaan
oleh enam orang personel Polsek Lubuklinggau Utara. Dari keempat pelaku tersebut,
salah satu diantaranya berpangkat Kanit di Polsek Lubuklinggau Utara.
Kasus ini bermula ketika Alm. Hermanto (selanjutnya disebut korban) ingin beristirahat
kerja menggunakan mobil molen pulang menuju rumahnya untuk makan siang. Namun,
belum sempat menginjakan kakinya di rumah, korban langsung dicegat dan dipaksa
masuk ke mobil oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Lubuklinggau Utara
tanpa memberikan surat tugas penangkapan dan barang bukti atau alasan penangkapan
terhadap korban. Kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit pasca penangkapan, keluarga
korban pergi mengunjungi polsek untuk menanyakan kabar korban. Akan tetapi, aparat
menolak untuk memberikan informasi tersebut. Beberapa jam kemudian, tepatnya
sekitar pukul 22.00 WIB, keluarga korban mendapat berita duka jika Alm. Hermanto telah
meninggal dunia. Berbagai luka-luka di sekujur tubuh korban semakin memperkuat dalil
bahwa korban meninggal dunia sebab perlakuan tidak manusiawi berupa penyiksaan,
antara lain adalah lebam di sekujur tubuh korban, luka pada lengan sebelah kanan luka
pada hidung, bibir atas dan bawah pecah, leher patah, tangan kanan patah, kelingking
kanan patah.

Terhadap peristiwa ini, empat orang anggota Polsek Lubuklinggau Utara telah ditetapkan
menjadi tersangka tindakan penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Alm.
Hermanto sebab penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force).
KontraS menemukan berbagai keganjilan-keganjilan dalam kasus meninggalnya Alm.
Hermanto, seperti bukti tindak pidana yang menerangkan bahwa korban telah melakukan
tindak pidana pencurian pun tidak jelas sehingga menandakan adanya suatu konstruksi
rekayasa kasus yang dilakukan oleh para tersangka. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari
tidak adanya alat bukti yang sah yang dapat mengarahkan korban sebagai pelaku dari
kejahatan yang dituduhkan.
Selain itu, hal yang semakin membuat kami mengernyitkan dahi adalah Pasal yang
disangkakan terhadap para tersangka oleh penyidik Polres Lubuklinggau adalah Pasal
yang tidak relevan sebagaimana fakta-fakta di lapangan, yaitu Pasal 170 KUHP. Sebab
pada intinya penggunaan Pasal tersebut menerangkan bahwa tindak pidana yang
dilakukan oleh para tersangka seharusnya dapat menimbulkan gangguan-gangguan
terhadap ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat dan benar-benar terbukti
bertujuan ingin mengganggu ketertiban publik sebagaimana delik BAB V KUHP tentang
“kejahatan terhadap ketertiban umum”. Hal tersebut tentu saja jauh berbanding terbalik
dengan fakta yang terjadi. Pasalnya, locus tindak pidana yang dilakukan oleh para
tersangka adalah di dalam Polsek Lubuklinggau Utara yang mana tempat penyiksaan
tersebut bukan merupakan ruang yang mudah untuk diakses oleh publik dan terkesan
tertutup. Hal yang semakin memperkuat dalil sulitnya locus penyiksaan untuk dijangkau
adalah ketika keluarga korban dihalang-halangi saat hendak menjenguk Alm. Hermanto
yang ditahan di dalam Polsek.
Selain telah mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban atas tindakan penghukuman
yang cenderung ringan dan cacat hukum, kekeliruan penggunaan Pasal oleh penyidik
Polres Lubuklinggau membuktikan kepada publik bahwa proses hukum yang dilakukan
oleh Polres Lubuklinggau sangat tidak profesional dan tidak masuk akal (reasonable).
Berangkat dari keterangan tersebut, kami juga menilai penerapan pasal yang disangkakan
penyidik Polres Lubuklinggau kepada para tersangka jelas mencerminkan proses hukum
yang tidak berkeadilan. Lebih lanjut, kami mengkhawatirkan jika proses hukum yang
cacat terus dinormalisir, hal ini akan berdampak pada praktik-praktik impunitas dan
sengaja dibuat hanya untuk keuntungan tersangka serta mengaburkan fakta-fakta di
lapangan.
Berbagai rayuan damai terus bergulir dari berbagai pihak, mulai dari pihak kepolisian
sendiri, kejaksaan, babinsa, hingga organisasi mahasiswa. Padahal, pihak keluarga korban
jelas-jelas menolak untuk berdamai dan mendesak agar kasus ini dibawa menuju proses
hukum. Melalui ajakan damai tersebut sangat terlihat bahwa kepolisian terkesan tidak
serius untuk mengusut lebih lanjut kasus a quo dan berupaya untuk menegasikan
mekanisme peradilan umum dalam proses penyelesaian kasus.

Bahwa terkait sederet keganjilan-keganjilan proses hukum tersebut, KontraS
berpendapat agenda pemeriksaan dan penghukuman terhadap para tersangka yang
sedang berjalan sebatas prosedural semata-mata agar terlihat negara telah melaksanakan
kewajibannya tanpa disertai niat kesungguhan memberikan efek jera dengan
penghukuman maksimal sebab para tersangka adalah aparat keamanan, dan bertujuan
agar perbuatan-perbuatan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Peristiwa penyiksaan terhadap Alm. Hermanto kembali mempertegas kultur kekerasan
yang masih mengakar dalam institusi Kepolisian. Praktik pelanggaran HAM semacam ini
kembali menambah deretan hitam kinerja institusi Polri yang tak kunjung menunjukan
tanda-tanda perbaikan. Lemahnya pengawasan, resistensi, minimnya evaluasi dan
koreksi harus menjadi agenda perbaikan utama mengingat kejadian serupa akan
berpotensi terus terjadi di kemudian hari.
Kasus Fikri dkk Korban Penyiksaan dan Salah Tangkap di Tambelang

Sumber: Keluarga Korban
Foto Muhamad Fikry yang berprofesi sebagai guru ngaji sekaligus kader HMI,
salah satu korban salah tangkap dan korban penyiksaan di Tambelang
Pada 28 Juli 2021 Muhamad Fikry, Muhamad Rizky, Abdul Rohman dan Randy Apriyanto
(selanjutnya disebut para korban) ditangkap atas tuduhan melakukan pencurian dengan
kekerasan yang kerap disebut begal. Sesaat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan,
para korban tidak langsung diperiksa di markas Polsek Tambelang, melainkan di bawa ke
halaman Gedung Telkom Tambelang. Di tempat tersebut para korban mendapatkan
tindak penyiksaan, dan perlakuan keji lain yang diduga dilakukan oleh anggota Reskrim
Polsek Tambelang dan Jatanras Polres Metro Bekasi agar pelaku begal yang terjadi pada
24 Juli 2021 sekitar pukul 01.31 WIB. Para korban jelas bukan merupakan pelaku

sebagaimana yang telah dituduhkan, karena tidak berada ditempat kejadian dan diwaktu
bersamaan justru sedang melakukan aktivitasnya masing-masing.
Anggota kepolisian gabungan melakukan tindakan melanggar hukum dan HAM dalam
upaya membuktikan tindak pidana. Cara mereka yakni dengan mengejar pengakuan
melalui rangkaian tindak penyiksaan. Para korban mendapatkan tindakan keji berupa
kekerasan/ancaman verbal, kedua mata dilakban, pemukulan dengan tangan kosong di
bagian tubuh dan wajah termasuk mulut hingga mengucurkan darah, pemukulan di
bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci serta borgol kabel tis, rambut yang
dijambak, kaki ditimpa menggunakan batu, serta tembakan senjata api ke udara tepat
disamping telinga sembari memberikan ancaman agar mengakui perbuatan begal.
Penyiksaan yang dialami korban tidak hanya ketika berada di gedung Telkom Tambelang,
melainkan hingga di ruang interogasi dan sel Polsek Tambelang. Salah satu korban yang
ketika itu sedang di BAP dipaksa mengakui perbuatan begal sambil sabeti menggunakan
penggaris besi, bahkan kaki bagian kiri ditodong pistol. Korban lainnya, karena tidak mau
menandatangani dokumen BAP di dalam sel ia diludahi diludahi oleh petugas kepolisian.
Tindak penyiksaan tersebut diperkuat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM) Republik Indonesia berdasarkan hasil Pemantauan dan Penyelidikan yang dirilis
pada 20 April 2022 menyatakan para korban telah disiksa oleh anggota Reskrim Polsek
Tambelang dan Jatanras Polres Metro Bekasi.
Proses hukum dengan cara mengejar pengakuan terduga pelaku tersebut tentu saja
adalah cara-cara usang yang dilakukan pada era dimana zaman tak beradab dan
masyarakat belum mengenal hak asasi manusia, cara yang kemudian harus ditinggalkan
oleh petugas kepolisian di era modern. Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh para
anggota gabungan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta
membangkangi kontitusi. Bahwa Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari
penyiksaan yang mana merupakan hak yang tidak bisa sedikitpun
dikurangi/dikesampingkan dalam situasi apapun (non-derogable rights). Dalam Pasal 28I
ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyatakan bahwa warga negara memiliki hak yang
mutlak untuk tidak disiksa.
Guna mencari titik terang dan keadilan, para korban yang didampingi oleh KontraS, LBH
Jakarta dan IMPARSIAL yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan telah
melaporkan dugaan peristiwa tindak pidana penyiksaan tersebut ke Polda Metro Jaya
pada Kamis 28 April 2022 dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor
STTLP/LP/B/2164/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Per Juni 2021. Per Juni 2022,
Polda Metro Jaya mendisposisi kasus ini di Unit 4 Jatanras Direktorat Kriminal Umum
yang sangat ini sedang berupaya mengundang para korban untuk dimintai klarifikasi.

Kasus Penyiksaan terhadap Alm. Freddy Nicolaus Andi S. Siagian

Sumber: Istimewa
Kasus berikutnya adalah tindakan penyiksaan yang menewaskan Alm. Freddy Nicolaus
Andi S. Siagian (selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 13 Januari 2022, yang
diduga terjadi selama menjalani proses hukum di Polres Jakarta Selatan. Korban
merupakan tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja
sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) subsider pasal 111 ayat (2) Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pada tanggal 16 Desember 2021 lalu, korban ditangkap di Bali, ditahan, dan diproses oleh
Polres Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi menyebutkan, pada saat
ditangkap di Bali, korban sempat disekap di villa selama satu minggu. Selama berada di
tahanan di Polres Jakarta Selatan, korban mengakui bahwa sering mendapatkan tindakan
kekerasan dan/atau penganiayaan. Selain mengalami penyiksaan, korban juga mengalami
pemerasan selama berada dalam tahanan di Polres Jakarta Selatan, hal ini terbukti karena
korban seringkali menghubungi pihak keluarga maupun kerabatnya untuk meminta
bantuan sejumlah uang, guna keperluan pembayaran “kamar.” Diketahui bahwa korban
penderita positif HIV dan mengkonsumsi obat jantung sehari-harinya. Selama berada
dalam tahanan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang
menurun hingga akhirnya meninggal dunia.
Apabila melihat kondisi tubuh korban, terdapat luka lecet seperti kulit terkelupas di
belakang punggung dan lengan kanan, beberapa bagian dada membiru. Pada bagian
tulang kering kaki kiri sudah berwarna hitam lebam, dan di sekitarnya terlihat banyak

bekas luka berbentuk bulat yang baru mulai mengering. Tulang penghubung ke arah jari
kelingking kaki kiri terlihat patah dan masuk ke dalam ditambah luka di bagian ujung
kuku seperti terinjak sesuatu. Oleh karenanya, kami mengindikasikan benar telah terjadi
tindak penyiksaan terhadap korban. Tidak hanya tindak penyiksaan, kelalaian pihak
kepolisian Polres Jakarta Selatan dalam memberikan perawatan khusus bagi tahanan
yang menderita sakit keras menjadi penting untuk disoroti. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 58 KUHAP bahwa tersangka yang berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
Tidak hanya instrumen nasional, akan tetapi pihak Polres Jakarta Selatan juga telah
melanggar peraturan internal kepolisian sendiri. Apabila mengacu pada aturan teknis
menyoal tahanan terdapat aturan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Perkap 4/2015) yang menyatakan “tahanan yang sakit, hamil,
menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk
dokter.” Mengingat korban yang mengidap penyakit jantung diwajibkan meminum obat
rutin dan harus didahului dengan mengkonsumsi makanan agar obat dapat bereaksi.
Sayangnya, fakta bahwa korban tidak mendapatkan makanan layak apalagi makanan
tambahan sebelum mengkonsumsi obat jantungnya. Tindakan pengabaian yang
dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap tahanan yang sakit adalah bentuk gagalnya
institusi kepolisian dalam merawat tahanan. Bahwa dalam kasus ini, Komnas HAM juga
telah melakukan pendalaman/penyelidikan, kemudian menetapkan bahwa telah terjadi
pelanggaran hak asasi manusia atas hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari penyiksaan,
perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam, dan merendahkan martabat, hak
untuk memperoleh keadilan, serta hak atas kesehatan.
Praktik penyiksaan yang terus dilanggengkan oleh pihak kepolisian telah menambah
daftar panjang pelanggaran sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
peristiwa ini saja, kami menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar Pasal 7 Kovenan
Hak Sipil dan Politik “Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau
penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Pada
khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa
persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).” Didasari ketentuan tersebut,
setiap orang tidak boleh dalam keadaan apapun dilakukan tindakan penyiksaan dan/atau
perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2)
Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia “Sesuai
dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam
melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan
perlindungan dan penghargaan HAM.” Prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan oleh
anggota Polisi sebab masih ditemukannya dugaan penyiksaan berujung pada kematian.

Kasus Perbudakan dan Penyiksaan di Kerangkeng Langkat

Sumber: Dokumentasi TAP-HAM
Keterangan: Foto bekas luka salah satu korban akibat ditetesi lelehan plastik
panas
Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap
Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) Bupati Langkat non-aktif pada 18 Januari 2022 telah
membuka tabir kejahatan dan pengkerdilan atas hak asasi manusia dengan ditemukannya
beberapa orang yang berada dalam bangunan berjeruji besi. TRP berdalih bahwa
bangungan yang mirip kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi penyalahguna
narkotika. Sejak pertama kali didirikan pada 2012, hanya ada satu bangunan kerangkeng.
Baru pada kurun waktu antara 2017-2018, TRP merenovasinya degan membuat dua buah
bangunan kerangkeng berukuran masing-masing 6x6 meter persegi. Lokasi bangunan
kerangkeng tersebut persis berada di halaman belakang rumah pribadi TRP yang beralamat
di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
KontraS, Kontras Sumatera Utara dan PBHI Nasional yang tergabung dalam Tim Advokasi
Penegakan Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) melakukan investigasi melalui wawancara
mendalam terhadap empat orang yakni AB (24), WX (30), CD (25) dan UV (30). Banyak fakta
yang korban ungkapkan. Keempatnya masuk ke kerangkeng bermula dari laporan pihak
keluarga kepada petugas kerangkeng. Keluarga meminta agar petugas kerangkeng dapat
‘membina’ melalui skema rehabilitasi abal-abal. Sebelum para korban dimasukan ke dalam
kerangkeng, keluarga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai yang
pada dasarnya berisi bagi penghuni wajib menjalani masa rehab 6 bulan dan jika ada yang
sakit/meninggal petugas kerangkeng tidak dibebankan tanggungjawab. Disisi lain, keempat
korban justru tidak mengetahui sejak awal isi perjanjian tersebut. Mereka bahkan baru
mendapat informasi antara 2-3 bulan setelah mendekam di kerangkeng.
Keempat korban memberikan kesaksian bahwa ketika awal masuk dipastikan akan
mendapat tindak penyiksaan dengan durasi waktu yang variatif antara 1 hingga dua minggu.

AB (24) misalnya dipaksa telanjang badan, kemudian disuruh gantung monyet (dua tangan
dan kaki bergelayut di atas dua jeruji besi) selama dua jam, lalu dicambuk selang kompresor
sebanyak 20 kali di bagian punggung sampai ke leher. Selain itu, WX (30) yang mendapat
tindakan serupa seperti AB (29) juga dipaksa mengunyah cabe rawit ijo sekantong plastik
ukuran ½ kg, dicampur dengan garam dan hanya diberi air minum sebanyak satu tutup botol
air dalam kemasan. Lain lagi dengan korban CD (25) yang disetrum menggunakan alat
setrum atau stun gun serta diarahkah langsung ke mulut korban. Tindakan tersebut
dilakukan sebanyak dua kali hingga membuat bibir CD (25) bengkak selama hampir empat
hari. Dalam rentan waktu tersebut, jika penghuni mengalami luka sebagai efek yang timbul
dari tindak kekerasan, penanggungjawab atau petugas kerangkeng tidak akan pernah
merujuk ke rumah sakit atau memberikan obat kepada korban.
Tak hanya mendapat tindak penyiksaan, keempat korban juga turut menjadi korban kerja
paksa. Diketahui bahwa TRP memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dan kebun kelapa
sawit dengan nama PT. Dewa Rencana Perangin-angin yang sebagian pekerjanya merupakan
penghuni kerangkeng. Umumnya penghuni kerangkeng akan bekerja di pabrik di bagian
Tripler (proses penggilingan bonggol sawit), penyortir sawit, bekerja di pabrik penggilingan
sawit (gudang cacing), maintenance (bagian mesin). Sedangkan yang bekerja di Perkebunan
sawit sebagian ada yang bertugas pemanen (Ndodos), membersihkan kebun (mengarit),
menyemprot pupuk, dan menjadi supir pengambilan kelapa sawit. Para korban mulai
dipekerjakan dari pukul 08.00 - 17.00 WIB. Para penghuni juga dipekerjakan untuk mengarit
rumput sebagai pakan ternak sapi milik TRP. Bahkan jauh sebelumnya, sejak tahun 2016
ketika Rumah pribadi TRP direnovasi menjadi sebesar saat ini para pekerjanya sebagian
berasal dari penghuni kerangkeng seperti misalnya yang dilakukan oleh CD (25). Mereka
dipaksa bekerja tanpa hari libur dan tanpa diberikan upah sepeser pun.
Fakta lain yang turut terungkap yakni profil para pelaku yang diduga kuat terdapat aparatur
sipil negara (ASN), anggota TNI/POLRI, organisasi kepemudaan hingga anggota keluarga
TRP turut terlibat dalam peristiwa kerangkeng ini. TAP-HAM kemudian pada 31 Maret 2022
melaporkan TRP, DRP dan SP atas dugaan pelanggaran Pasal 2, Pasal 8, Pasal 12 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 170 jo
Pasal 351 KUHP jo Pasal 88E ayat (2) jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Namun ketika itu SPKT Bareskrim Polri menolak dengan alasan bahwa
peristiwa yang sama telah diproses di Polda Sumatera Utara dan tempus delicti berada di
Langkat, Sumatera Utara. Alasan tersebut tentunya tidak relevan dan mengecewakan bagi
korban. Terbukti bahwa hingga per Mei 2022 proses hukum di Polda Sumatera Utara tidak
mengakomodir hak-hak keempat korban. Hal itu dikarenakan proses penyidikan yang
tengah berlangsung hanya berfokus pada korban kerangkeng yang meninggal dan oleh
karenanya Polda Sumatera Utara tidak cakap untuk membongkar kejahatan yang lebih
besar.
b. Kriminalisasi Aktivis
Kasus Fatia-Haris

Kronologis
Pada 12 Agustus 2021, Koalisi yang terdiri dari YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka
Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend
Asia, bersama #BersihkanIndonesia merilis sebuah Laporan Ekonomi-Politik Penempatan
Militer di Papua.
Pada 20 Agustus 2021, Haris Azhar lewat Channel Youtubenya, merilis sebuah video
berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN
JAYA‼JENDERAL BIN JUGA ADA‼▶NgeHAMtam.” Dalam video tersebut, Fatia sebagai salah
satu narasumber podcast menyebutkan keterlibatan beberapa perusahaan dalam tambang
di Intan Jaya seperti PT Freeport Indonesia, PT Tobacom Dela Mandiri (PT TDM), dan PT MQ
. Selain itu, Fatia juga menyebutkan keterlibatan sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI
seperti Paulus Prananto, Hinsa Siburian dan pejabat yang sekarang menjadi Menko Marves,
Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut merasa dicemarkan nama baiknya, sehingga lewat kuasa hukumnya, Juniver Girsang
mengirimkan somasi kepada Fatia dan Haris pada 26 Agustus 2021. Setelah proses jawab
menjawab, Fatia dan Haris Azhar resmi dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan bersama
Kuasa Hukumnya pada 22 September 2021.
Pada 21 Oktober 2021, Fatia dan Haris menghadiri undangan mediasi dengan Luhut Binsar
Panjaitan atas dugaan pencemaran nama baik. Akan tetapi mediasi batal karena pelapor
tidak hadir dengan alasan pelapor berada di luar negeri.
Pada 15 November 2021, Luhut Binsar Panjaitan bersama kuasa hukumnya menghadiri
undangan mediasi di Polda Metro Jaya. Akan tetapi Fatia dan Haris berhalangan karena
memiliki agenda lain. Akan tetapi Fatia dan Haris sudah menghubungi penyidik secara
informal bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan pada 15 November tersebut. Pada
momentum ini, Luhut juga mengklaim bahwa mediasi gagal sehingga akan melanjutkan ke
proses hukum selanjutnya.
Haris dan Fatia mendapat surat panggilan polisi secara terpisah atas tindak lanjut dari
kegagalan mediasi. Haris dijadwalkan pada tanggal 22 November 2021, sedangkan Fatia
dijadwalkan pada tanggal 23 November 2021. Keduanya kooperatif memenuhi panggilan
penyidik.
Pada 21 Desember 2021, kasus resmi dilanjutkan pada tahap penyidikan ditandai
pemberian surat notifikasi oleh penyidik kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang berisi
bahwa terhitung sejak 17 Desember 2021 statusnya sudah mulai ke dalam tahap penyidikan.
Pada 18 Januari 2022, sekitar pukul 07.45, Fatia disambangi di tempat kediamannya dan
mengalami pemanggilan paksa oleh 5 polisi dari pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu, Haris
juga didatangi oleh 4 polisi langsung di tempat tinggalnya. Kedatangan pihak kepolisian ini
dilakukan dalam rangka penjemputan paksa. Akan tetapi Fatia dan Haris menolak untuk

dibawa tanpa didampingi oleh pihak kuasa hukum dan mereka memilih untuk datang sendiri
ke Polda Metro Jaya pada pukul 11.00.
Pada 18 Maret 2022, Fatia dan Haris Azhar resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda
Metro Jaya. Berdasarkan surat Nomor. spgl/803/III/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus Fatia
dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk didengar keterangannya pada Senin, 21 Maret 2022,
pukul 14.00.
c. Kasus Sumber Daya Alam
Pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara

Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil
Sebanyak tiga warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara ditangkap aparat kepolisian dari Polda Sulawesi
Tenggara. Ketiga warga itu, antara lain La Dani alias Anwar (L) dan Hurlan (L), dan Hastoma
(L) ditangkap pada Senin, 24 Januari 2022, sekitar Pkl. 13.30 Wita. Anwar dan Hastoma
ditangkap di kebun milik mereka, ketika tengah makan siang. Sementara Hurlan ditangkap
di rumahnya. Anwar, Hastoma, dan Hurlan merupakan bagian dari barisan warga penolak
tambang di pulau Wawonii. Warga, yang sebagian besar menggantungkan perekonomian

pada sektor pertanian/perkebunan dan laut, menentang rencana penambangan nikel oleh
PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group.
Keteguhan warga dalam melakukan penolakan atas tambang nikel itu, berujung pada
ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi, hingga pada 2019 lalu sebanyak 28 warga dilaporkan
ke polisi oleh pihak perusahaan. Tuduhan yang dialamatkan ke warga pun macam-macam
dan cenderung mengada-ada, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan
tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan pengancaman, dan
tuduhan penganiayaan. Penangkapan terhadap warga penolak tambang itu, patut dibaca
sebagai upaya negara melalui institusi kepolisian dan korporasi untuk menekan resistensi
warga, sehingga rencana investasi penambangan dapat berjalan mulus. Dugaan ini semakin
kuat, mengingat aparat kepolisian cenderung bersekongkol dengan korporasi yang
melakukan tindak kejahatan lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kaitan
dengan PT GKP, misalnya, pada 2019 lalu, pihak perusahaan melakukan penerobosan lahanlahan milik warga.

Sumber: Dokumen Koalisi Masyarakat Sipil
Tidak hanya berhenti pada kasus penangkapan tiga warga Desa Sukarela Jaya, Wawonii.
Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, PT GKP kembali melakukan penerobosan lahan milik

warga penolak tambang di Roko-Roko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Dalam
upaya penerobosan lahan tersebut dilakukan dengan adanya pengawalan ketat oleh aparat
kepolisian dan tentara. Upaya melakukan penerobosan tersebut berlanjut pada tanggal 3
Maret 2022, dimana PT GKP kembali melakukan penyerobotan lahan warga penolak
tambang di Roko-Roko Raya dimana kembali lagi, penyerobotan ini dilakukan dengan
melibatkan aparat kepolisian bersenjata lengkap serta TNI.
Bahwa, Penerobosan oleh PT GKP hari ini terjadi di lahan milik La Dani dan Sahria, warga
penolak tambang di Roko-Roko Raya yang enggan menyerahkan lahannya untuk
perusahaan. Penyerobotan ini pun bukan yang pertama, melainkan telah lima kali dilakukan,
sejak: pertama, Selasa, 9 Juli 2019, sekitar Pkl. 11.00 Wita di lahan milik Ibu Marwah; kedua,
Selasa, 16 Juli 2019, sekitar Pkl. 15.00 di lahan milik Bapak Idris; ketiga, Kamis, 22 Agustus
2019 di lahan milik Pak Amin, Bu Wa Ana, dan Pak Labaa (Alm); keempat, pada Selasa, 1
Maret 2022 di lahan milik Pak La Dani dan Bu Sahria.

Sumber: Dokumentasi Koalisi Masyarakat Sipil
Keterlibatan dan keberpihakan aparat keamanan baik dari institusi Polri maupun TNI dalam
mengamankan kepentingan bisnis tambang PT GKP di Wawonii juga tidak terlepas instruksi
Presiden Joko Widodo kepada Kapolri mengenai pengamanan bisnis/investasi di berbagai
daerah. Disamping itu, penggunaan kekuatan alat keamanan negara sangat berpotensi
menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti perlakuan intimidatif, tindakan
kriminalisasi, menimbulkan rasa takut dan trauma berlebih, serta perlakuan tidak
manusiawi lainnya.

Penyerobotan berulang tanpa ada tindakan hukum apapun menunjukkan betapa aparat
kepolisian dan TNI cenderung menjadi centeng korporasi tambang, dari pada mengayomi
dan melindungi rakyat itu sendiri. Demikian juga pemerintah pusat dan daerah, alih-alih
menindak tegas tindak kejahatan PT GKP, justru turut memfasilitasi, bahkan ada upaya
pembiaran sehingga warga berjuang sendirian menyelamatkan tanah-ruang hidupnya.
Bahwa dalam tindakan penyerobotan serta dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
kepolisian Polda Sulawesi Tenggara, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pelaporan dugaan
pelanggaran aparat Polda Sultra & Polres Kendari ke Propam Mabes Polri pada 1 April
202260 terkait: Pasal 335 Ayat (1) KUHP, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi
Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Perkap Nomor 14
Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
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