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I. Pengantar

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menaruh perhatian serius
terhadap situasi kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus
terjadi di Bumi Cenderawasih. Kondisi perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan hak asasi
manusia di Papua tak kunjung membaik hingga hari ini. Pendekatan keamanan selama ini
yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di
Papua nyatanya tak berhasil dan justru makin memperkeruh situasi.

Kekerasan dan eksesifnya penggunaan senjata api yang dilakukan baik oleh Tentara
Nasional Indonesia (TNI) ataupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menambah pelik
situasi kemanusiaan di Papua. Belum lagi kasus-kasus kekerasan sebelumnya, tidak pernah
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Alih-alih mengadili pelaku lewat
mekanisme yang transparan dan berkeadilan, mereka justru menikmati udara bebas tanpa
pernah bertanggung jawab secara pantas. Sebagai contoh, penembakan terhadap Rufanus
Tigau dan Pendeta Yeremia Zanambani, merupakan rentetan panjang pelanggaran HAM
yang tentu akan berimplikasi pada semakin terbuka lebarnya luka masyarakat Papua.

Situasi ini tak lepas dari pengaruh militeristik yang sangat kental yang pemerintah
Indonesia masih percayai dapat menyelesaikan permasalahan struktural di Papua. Trauma
berkepanjangan yang dialami Orang Asli Papua (OAP) atas parade kekerasan yang terjadi
justru disikapi dengan penerjunan aparat yang kian masif. Nama operasi memang silih
berganti, sayangnya watak aslinya tak kunjung mengalami perbaikan signifikan.
Pendekatan yang dibangun dengan pengerahan aparat gabungan TNI-Polri juga hanya
memantik kontak tembak lanjutan yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat sipil
yang tak bersalah. Sayangnya, pendekatan yang dipilih tersebut tanpa mekanisme koreksi
yang layak. Dapat dikatakan, semacam ada kesengajaan kolektif yang dilakukan Negara
untuk mengulur konflik dalam jangka waktu yang lama.

Terbaru, kekerasan yang menambah panjang luka masyarakat Papua kembali dilakukan
oleh anggota TNI. Empat orang warga sipil yang merupakan OAP harus meregang nyawa
karena dibunuh oleh sekelompok orang - 6 merupakan anggota militer aktif. Tak sampai di
situ, pelaku memutilasi korban menjadi beberapa bagian guna menghilangkan jejak.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 di Timika, Kabupaten Mimika,
Papua. Peristiwa tragis ini semakin menegaskan bahwa dampak buruk terus berlanjut
ketika tidak memberikan demarkasi yang tegas antara militer dan sipil, khususnya di
Papua.

Empat korban warga sipil yang diketahui dari Kabupaten Nduga, Papua tersebut sempat
diindikasikan sebagai bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jika merujuk
keterangan versi aparat, para korban dipancing oleh pelaku untuk membeli senjata jenis
AK-47 dan FN seharga Rp250 juta. Setelah korban dipastikan bersedia untuk transaksi
senjata, para pelaku mengatur strategi dengan memancing korban untuk datang ke lahan
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kosong di SP I. Di situlah keributan terjadi, sehingga korban diduga dianiaya di lahan
sekitar musala sebelum dimutilasi.1

Akan tetapi, keluarga korban membantah tuduhan terkait bagian dari Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hal tersebut bahkan
sudah dipertegas dengan pernyataan Bupati Nduga yang menyebutkan bahwa keempat
korban merupakan warga sipil.2 Begitupun terkait jual-beli senjata, alasan ini hanya
dijadikan dalih saja. Padahal yang dilakukan para pelaku merupakan perampokan dan
pembunuhan berencana.

Terlintas kasus ini memang nampak seperti kasus pidana biasa. Akan tetapi, jika ditinjau
lebih jauh, rantai kekerasan yang tak kunjung usai, terlebih yang dilakukan oleh militer di
Papua merupakan masalah struktural. Cara pandang yang meminggirkan aspek
kemanusiaan dan menyepelekan nyawa OAP telah membudaya di tubuh militer.

Kami juga menyayangkan stigmatisasi yang terus berlanjut terhadap OAP dengan
tuduhan-tuduhan palsu seperti KKB ataupun simpatisan OPM. Dengan stigma tersebut,
dibangun kesan kekerasan dan penembakan terhadap mereka normal karena merupakan
musuh negara yang keberadaannya harus diberangus. Padahal, mereka memiliki hak untuk
dapat diadili melalui mekanisme hukum (due process of law).

Atas dasar uraian di atas, penting untuk menelisik kasus mutilasi 4 orang di Timika lebih
lanjut. Penyelesaian kasus di Papua tidak bisa didekati dengan solusi kasus per kasus.
Butuh solusi utuh dan komprehensif guna memperbaiki situasi kemanusiaan di Papua.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, KontraS coba untuk melakukan investigasi dan
pendalaman terhadap kasus Mutilasi terhadap 4 warga sipil di Mimika yang terjadi pada 22
Agustus 2022 lalu.

II. Profil Korban

a. Nama : Arnold Lokbere
TTL : Tawelma, 8 Maret 1993
Gender : Laki-laki
Umur : 29 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Swasta/Kontraktor
Alamat : Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga

2 M. Julnis Firmansyah, Keluarga Bantah Korban Mutilasi di Papua Ada Kaitan dengan KKB, Ini Kronologi Versi
Mereka,
https://nasional.tempo.co/read/1629997/keluarga-bantah-korban-mutilasi-di-papua-ada-kaitan-dengan-kk
b-ini-kronologi-versi-mereka

1 Tirto.id, Duduk Perkara Mutilasi 4 Warga di Timika yang Melibatkan Aparat TNI,
https://tirto.id/duduk-perkara-mutilasi-4-warga-di-timika-yang-melibatkan-aparat-tni-gvSW
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b. Nama : Irian Nirigi (IN)
TTL : Timika, 3 April 1984
Gender : Laki-laki
Umur : 38 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Kampung dan Majelis Gereja Giliad Keneyam
Alamat : Belakang Polsek Distrik Kenyam, Nduga

c. Nama : Lemanion Nirigi (LN)
TTL : Jita, 28 Maret 1994
Gender : Laki-laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Alamat : Distrik Kenyam, Nduga

d. Nama : Atis alias Jenius Tini (JT)
TTL : Jita, 24 Desember 2004
Gender : Laki-laki
Umur : 17 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Alamat : Kadun Jaya, Mimika

III. Profil Pelaku

a. Nama : Mayor Infanteri Helmanto Fransiskus Dakhi
TTL : Gunungsitoli, 4 Oktober 1984
Gender : Laki-laki
Agama : Katolik
Pekerjaan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jabatan : Komandan Detasemen Markas Brigif Raider 20/Ima Jaya
Keramo/ Divisi 3 Kostrad
Alamat : Asrama Brigif

b. Nama : Kapten Infanteri Dominggus Kainama
TTL : Ambon, 13 Juni 1975
Gender : Laki-laki
Agama : Kristen
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Pekerjaan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jabatan : Perwira Seksi PengamananDetasemen Markas Brigif Raider
20/Ima Jaya Keramo
Alamat : Asrama Brigif

c. Nama : Prajurit Kepala Pargo Rumbouw
TTL : Dobo, 26 Agustus 1992
Gender : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jabatan : Anggota Detasemen Markas Brigif Raider 20/Ima Jaya
Keramo
Alamat : Asrama Brigif

d. Nama : Prajurit Satu Rahmat Amin Sese
TTL : Kendari 10 April 1997
Gender : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jabatan : Anggota Talog Simakima Detasemen Markas Brigif Raider
20/Ima Jaya Keramo
Alamat : Asrama Brigif

e. Nama : Prajurit Satu Rizky Oktav Muliawan
TTL : Palu 18 Oktober 1995
Gender : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jabatan : Anggota Tajurlis Hubrigif Detasemen Markas Brigif Raider
20/Ima Jaya Keramo
Alamat : Asrama Brigif

f. Nama : Prajurit Satu Robertus Putra Clinsman
TTL : Kupang, 12 Januari 1997
Gender : Laki-laki
Agama : Katolik
Pekerjaan : Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jabatan : Anggota Detasemen Markas Brigif Raider 20/Ima Jaya
Keramo
Alamat : Asrama Brigif

7



g. Nama : Andre Pudjianto Lee alias J
TTL : Kroya, 12 Desember 1983
Gender : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta, pemilik bengkel las dan penimbunan BBM Solar
Alamat : -

h. Nama : Dul Umam
TTL : Sampang, 1 Juli 1981
Gender : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Jalan Pendidikan, Mimika

i. Nama : Roy Marthen Howay
TTL : Fak-Fak, 3 April 1992
Gender : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : -
Alamat : -

j. Nama : Raffles
TTL : -
Gender : -
Agama : -
Pekerjaan : -
Alamat : -
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IV. Kronologis Peristiwa

Berdasarkan temuan di lapangan dan dikombinasikan dengan data di media, terdapat
kronologis peristiwa kasus pembunuhan dan mutilasi kepada warga sipil yang terjadi di
Timika, Papua, sebagai berikut:

Pra Peristiwa

A. Arnold Lokbere

- Bahwa Arnold Lokbere berusia 29 tahun yang selanjutnya disebut AL (29) telah
berkeluarga memiliki anak serta istri;

- Bahwa AL (29) merupakan anak dari Guliat Gwijangge seorang pendeta yang
memberikan pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Filadelfia
Keneyam di Nduga;

- Bahwa AL (29) pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas 17
Agustus Semarang, namun tidak lanjut sampai akhir dikarenakan kesulitan biaya.
Sempat mencari-cari kerja namun tidak dapat kemudian pulang ke Nduga;

- Bahwa selama tiga bulan terakhir sebelum peristiwa 22 Agustus terjadi, AL (29)
beraktifitas dalam kepengurusan GKII Jemaat Filadelfia Keneyam dengan menjabat
sebagai Komisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2017 - 2022 sebagaimana
tertuang dalam surat keputusan nomor: 11/SK-BPW/GKII/III/2018 tertanggal 29
Maret 2018. Sedangkan tugas Komisi Badan Pemeriksa Keuangan yakni adalah
melakukan audit terhadap seluruh aktivitas keuangan gereja;

- Bahwa sejak 2021, AL (29) juga ditunjuk sebagai panitia pelaksana pembangunan
gereja GKII Filadelfia Keneyam yang posisinya tepat di belakang Polres Nduga. Selain
itu, ketika pembangunan gereja tersebut sudah rampung, pada Juni 2022 AL (29)
juga ditunjuk sebagai ketua panitia peresmian gereja yang dilaksanakan pada 12 –
15 Juli 2022. Keluarga parapun korban juga ikut dalam peresmian tersebut. AL (29)
juga sempat mengurus izin keramaian ke Polres Nduga terkait rencana peresmian
tersebut;

- Bahwa selain beraktifitas di gereja, AL (29) juga bekerja di perusahaan kontraktor.

15 Agustus 2022

- Bahwa AL (29) datang ke Timika menggunakan pesawat dari Nduga dan turun di
Bandara Internasional Mozes Kilangin. Adapun tujuan AL (29) ke Timika adalah
untuk membeli barang-barang bahan bangunan untuk pembangunan kamar mandi
dan penyediaan air bersih pada gereja yang baru diresmikan di Keneyam, Nduga.
Setelah sampai di Bandara, AL (29) menelpon Jamal seorang sopir yang sudah biasa
disewa oleh AL (29). Karena sudah biasa sewa-menyewa, mobil disewa dengan
sistem lepas kunci. Bahwa AL (29) langsung ke rumahnya yang dekat dengan lokasi
rumah keluarga bernama Aptoro. Rumah tersebut beralamat di Komplek Nawaripi,
Kab. Mimika. Ketika sampai, AL (29) dengan Aptoro sempat berkomunikasi dan
memberitahu soal rencana berkegiatan selama di Timika;
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19 Agustus 2022

- Bahwa pada 19 Agustus 2022, AL (29) dan keluarga berkumpul di rumah dengan
alamat komplek Nawaripi, Kab Timika. Adapun keluarga yang hadir diantaranya
Pale, Aptoro, Karto Nirigi, dan Mintalis Nirigi. Acara tersebut yakni berupa acara
adat bakar batu yang biasa dilakukan untuk memberikan nama seorang bayi yang
baru dilahirkan. Acara tersebut dilaksanakan antara pukul 09.00 sampai dengan
16.00 WIT.

- Bahwa selama mengikuti proses acara bakar batu tersebut, AL (29) tengah dalam
kondisi sakit meriang diduga terjangkit malaria. AL (29) tidak banyak beraktivitas
ketika acara tersebut berlangsung, hanya duduk-duduk dan sesekali
mendokumentasikan kegiatan;

- Bahwa mobil Avanza yang disewanya dari Jamal dengan merk Avanza berwarna
hitam bernopol N 1082 WR tidak digunakan dan terparkir di halaman rumah;

20 Agustus 2022

- Bahwa kondisi tubuh Al (29) masih dalam keadaan meriang;
- Bahwa mobil Avanza yang disewanya dari Jamal dengan merk Avanza berwarna

hitam bernopol N 1082 WR tidak digunakan dan terparkir di halaman rumah;

21 Agustus 2022

- Bahwa kondisi tubuh Al (29) masih dalam keadaan meriang;
- Bahwa mobil Avanza yang disewanya dari Jamal dengan merk Avanza berwarna

hitam bernopol N 1082 WR tidak digunakan dan terparkir di halaman rumah;

22 Agustus 2022

- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIT saksi Aptoro melihat korban atas nama Irian
Nirigi mendatangi kediaman AL (28). Saksi Aptoro juga sempat bersalaman dengan
korban Irian Nirigi;

B. Irian Nirigi

- Bahwa korban bernama Irian Nirigi berusia 38 tahun selanjutnya disebut IN (38)
telah memiliki istri serta anak;

- Bahwa IN (38) sehari-hari berprofesi sebagai aparatur sipil negara yang menjabat
Kepala Desa Kampung Yunat, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga. IN (38) menjabat
sebagai kepala desa;

- Bahwa IN (38) juga memiliki usaha berupa rumah toko (ruko) yang berjualan
sembilan bahan pokok (sembako) yang beralamat di Keneyam. Semua kebutuhan
pokok tersebut diperoleh dari hasil belanja di Timika;

- Bahwa IN (38) merupakan pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat
Gereja Giliad Keneyam. Adapun IN (38) menjabat sebagai Ketua Pengurus Perkaria
pada gereja tersebut sesuai dengan surat tertanggal 24 Februari 2022 yang
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ditandatangani oleh Pdt. Zakarias Dipak. Sebagai ketua pengurus perkara, IN (38)
bertugas memimpin kaum pria dalam menjalankan tugas-tugas gereja’

- Bahwa IN (38) juga merupakan ketua pelaksana Pembangunan Gedung Gereja
Tawelma GKII sebagaimana  tertuang dalam surat tertanggal 5 Juli 2022;

- Bahwa IN (38) dihormati oleh warga masyarakat di kampungnya. Hal itu tercermin
dalam sepak terjang selama ia menjabat sebagai kepala desa yang memberikan
banyak manfaat kepada warga seperti memberikan beasiswa hingga rumah sehat
untuk warga kampung Yunat. IN (38) selain aktif sebagai pejabat kepala desa dan
gereja juga kerap menjadi penengah warganya yang berkonflik satu sama lain yang
dapat diselesaikan dengan damai;

Juli 2022

- Saksi Pale sempat berkomunikasi dengan IN (38) melalui telepon. Bahwa Pale
ditanya oleh IN (38) perihal hasil konferensi gereja yang diikuti oleh saksi Pale.
Dalam sambungan telepon tersebut, Pale tidak memberikan informasi mengenai
hasil konferensi gereja karena lebih baik diceritakan secara langsung pada saat
bertemu tatap muka;

14 Agustus 2022

- Bahwa saksi Pale sepat bertemu IN (38) di rumahnya di Keneyam. Sambil bersantap
hidangan makan siang, Saksi Pale menceritakan hasil konferensi Gereja yang
diikutinya pada pertengahan 2020;

22 Agustus 2022

- Saksi pale bertemu dengan IN (38) di tempat pengiriman barang yakni Agen Bu Haji
Noor di jalan baru CH Tubun, Distrik Mimika Baru pada sekitar pukul 07.00;

- Kemudian diketahui bahwa IN (38) sekitar sore pergi ke rumah AL (39);

C. Lemanion Nirigi

- Bahwa korban Lemanion Nirigi selanjutnya disebut (Korban LN) lahir di Jita, 28
Maret 1994, Usia, 26 tahun, status Duda dan belum bekerja.

- Bahwa Korban LN sehari-hari berkegiatan sebagai supir perahu dan antar
penumpang serta barang dari Kabupaten Nduga dan Timika sejak lulus dari Sekolah
Menengah Atas. Selama ini posisi dari Korban Leman selalu stand by menunggu
pesanan antar/jemput dari Nduga-Jita-Timika.

- Bahwa berdasarkan keterangan keluarga korban, saksi Latus Nirigi (40) yang
merupakan kakak kandung Korban LN, saat ini Korban LN telah melangsungkan Tes
K2 sebagai salah satu syarat mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sejauh ini
prosesnya telah berlangsung dan korban sedang menunggu hasilnya keluar.

- Bahwa sehari-hari Korban LN masih dibiayai oleh Saksi Latus yang merupakan PNS
di Kabupaten Nduga.

- Bahwa selama berada di Timika, Saksi Latus hanya sekali berkomunikasi dengan
Saksi Indin guna menanyakan apakah Korban LN telah tiba di Timika. Setelah
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komunikasi tersebut, keluarga di Nduga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan
Korban LN karena percaya dalam situasi aman.

Awal Agustus

- Bahwa menurut kesaksian Saksi Latus, Yafet Nirigi dan Indin Nirigi, Korban LN
sudah berada di Timika pada awal Agustus. Korban LN berangkat menuju Timika
untuk mengantar beberapa warga Nduga kembali ke Timika setelah melangsungkan
peresmian Gereja pada 12-15 Juli 2022.

- Bahwa Korban LN selama di Timika selalu menginap di kediaman Indin Nirigi.

22 Agustus 2022

- Bahwa menurut keterangan saksi Indin, Korban LN pergi meninggalkan rumah
sekitar pukul 02.00 WIT dengan berjalan kaki menuju jalan depan Kilo 11. Saksi
Indin menjelaskan bahwa korban tidak memberitahukan secara persis lokasi tujuan
dan kepentingan apa yang akan dilakukan.

D. Atis Aliasi Jenius Tini

- Bahwa Atis Tini alias Jenius Tini lahir di Distrik Jita pada 24 Desember 2004, berusia
17 tahun selanjutnya disebut AT (17) tahun;

- Bahwa AT (17) mengenyam pendidikan terakhir di tingkat sekolah dasar. AT (17)
tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan kesulitan ekonomi. Ketika usianya
memasuki 8/9 tahun, ayah AT (17) meninggal dunia karena sakit sehingga AT (17)
dirawat oleh ayah-anak (paman) bernama Aser Gwijangge yang tinggal di RT –2,
Distrik Kadun Jaya, Mimika Timur, Mimika.

- Bahwa keseharian AT (17) sering membantu Paman Aser Gwijangge untuk bertani
di ladang misalnya melakukan memberi pupuk, mencangkul, menanam hingga
memanen. Jenis tanaman yang diturut dikelola AT (17) misalnya pisang, patatas (ubi
jalar), jagung dan sawi;

- Bahwa AT (17) sejak kecil hobi bermain bola, tepatnya mengambil peran sebagai
penjaga gawang. AT (17) sekitar 2013 membentuk tim sepak bola bernama Kadun
Jaya FC yang bermarkas di Kilo 11;

22 Agustus 2022

- Bahwa Paman Aser pada sekitar pukul 09.00 WIT sempat mengunjungi kamar tidur
korban AT (17) agar bangun dan bergegas untuk minum teh dan sarapan roti.
Setelah itu Paman Aser pergi berladang;

- Bahwa sore hari sekitar pukul 16.00 WIT, Paman Aser pulang ke rumah setelah dari
ladang dan mengetahui bahwa korban AT (17) tidak berada di rumah;

- Bahwa malam sekitar pukul 21.00 WIT, paman Aser mengecek kembali tempat tidur
korban namun diketahui masih belum pulang. Paman Aser sempat menduga bahwa
korban AT (17) menginap di rumah keluarganya, karena hal itu memang biasa
dilakukannya;
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Saat Peristiwa

Bahwa berdasarkan keterangan keluarga korban terdapat 11 Tempat Kejadian Perkara
(TKP) yang penting untuk diteliti pada saat terjadinya peristiwa. Adapun alur dari kejadian
pembunuhan dan mutilasi tersebut sebagaimana berikut:

Alur 1: Lokasi Gudang
4°34'45.8"S 136°53'02.5"E

- Bahwa lokasi perencanaan yang bertempat di gudang sebagai berkumpulnya para
pelaku untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap 4 korban warga sipil;

- Bahwa pada lokasi ini dinyatakan para pelaku merakit senjata api palsu sebagai
barang yang akan diperjualbelikan dengan korban;

- Bahwa menurut keterangan warga setempat yang tinggal tidak jauh dari gudang
tersebut, mobil kemiliteran bersama dengan mobil pemilik gudang sering lalu lalang
di jalan tersebut;
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TKP 2: Titik Kumpul Para Pelaku, Tempat Parkir Mobil
4°34'25.9"S 136°52'28.3"E

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 20.00 WIT di lokasi titik kumpul yakni
Jl Budi Utomo ujung (Nawaripi Baru) para pelaku berkumpul dan memarkir
kendaraannya. Setelah semuanya berkumpul, para pelaku berjalan menuju ke
tempat eksekusi yang merupakan lahan kosong tak jauh dari lokasi ini.

Alur 3: Lokasi Tanah Kosong Tempat Pembunuhan Korban
4°34'28.0"S 136°52'26.5"E

- Bahwa tempat eksekusi dan pembunuhan merupakan lahan kosong yang berada di
Jalan Budi Utomo Ujung. Lokasi ini merupakan tempat bertemunya para pelaku dan
para korban.

- Bahwa kendaraan yang ditumpangi oleh para korban diperkirakan tiba di lokasi ini
sekitar pukul 21.47 WIT.

- Bahwa menurut keterangan rekonstruksi, Korban IN dan LN turun dari mobil untuk
menyerahkan uang sebesar Rp. 250,000,000 dengan dibungkus plastik kepada para
pelaku. Setelah uang tersebut diserahkan, para pelaku yang membungkus senjata
rakitan dengan karung goni juga menyerahkan kepada Korban IN dan LN.
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Mengetahui isi dari karung tersebut bukan senjata, terjadi proses tarik-menarik
hingga baku pukul antara Para pelaku dan korban.

- Bahwa korban IN sempat coba untuk melarikan diri, Pelaku Kapten Inf. DK coba
untuk mengejar lalu menembak korban Irian sebanyak 2 kali.3 Korban pun
meninggal seketika di tempat.

- Bahwa dua korban lainnya yakni AN dan LN dipukuli dengan besi berukuran 1 Meter
di dekat mobil terparkir. Setelah itu leher korban ditebas menggunakan parang
hingga tewas seketika.

- Bahwa kejadian pembantaian tersebut terjadi pada pukul 21.47 hingga 22.05 WIT.

3 Korban ditembak dengan jenis Pistol G2 Combat.
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Alur 4: Depan Mushola Penembakan dan Pembunuhan Korban Arnold
4°34'31.6"S 136°52'23.0"E

- Bahwa korban AL sempat lari menuju ke musholla. Para pelaku yakni Pratu RA,
Pratu RO dan Roy mengejar Korban AL.

- Bahwa kejadian pembantaian tersebut terjadi pada pukul 21.47 hingga 22.05 WIT.
- Bahwa korban AL berhasil melarikan diri dari tempat pembunuhan dan menuju ke

Musholla yang tak jauh dari lokasi tersebut. Korban AL pun dikejar oleh 3 orang
pelaku, 2 militer dan 1 sipil. Setibanya di depan Musholla, para pelaku pun menikam
dari belakang sebanyak 2 kali hingga korban AL terkapar dan bersimbah darah. Tak
puas sampai disitu, Pratu RA menembak korban yang sudah tak berdaya guna
memastikan Korban AL mati.

- Bahwa setelah terkapar dan tak bernyawa, korban AL diseret oleh para pelaku
kurang-lebih 5 meter untuk disembunyikan dari pinggir jalan utama. Bekas darah
korban AL pun sempat dibersihkan menggunakan kopi yang diambil dari gubuk
yang berlokasi di sebelah Mushola.4

- Bahwa mobil avanza putih yang dikemudikan oleh Pratu P segera menghampiri TKP
4 untuk membawa jasad Korban AL.

- Sementara itu 3 korban lainnya dimasukkan ke dalam mobil Calya yang awalnya
ditumpangi para korban.

Foto: puing-puing gubuk yang dirobohkan
Dokumentasi KontraS

4 Keterangan: 2 buah gubuk di dekat mushola sudah ditimbun dan dimusnahkan. Sampai waktu
dilangsungkannya rekonstruksi pada 3 September 2022, kedua gubuk masih berdiri.
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5

Alur 5: Lokasi Mako Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo
4°34'28.1"S 136°52'56.6"E

- Bahwa para pelaku dengan tiga mobil datang ke Brigif untuk bertemu dengan Mayor
Inf. HFD di Brigif guna menyerahkan senjata yang digunakan untuk menembak para
korban.

5 TKP 2,3 dan 4 berada di Jalan Budi Utomo dan saling berdekatan
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- Bahwa aktivitas itu diperkirakan terjadi pada 23 Agustus 2022, pukul 01.00 WIT.

Alur 6: Lokasi Jalan Kosong Lokpong Tempat Mutilasi
4°42'58.7"S 136°45'30.8"E

- Bahwa setelah para pelaku sampai di lokasi TKP mutilasi sekitar pukul 01.30,
korban diturunkan dari mobil Calya dan Avanza. Setelah itu, korban
dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Menurut hasil rekonstruksi, korban
dipotong di bagian leher guna memisahkan badan dengan kepala. Selain itu, seluruh
korban juga dipotong di bagian lengan dan di atas lutut. Adapun pelaku yang
bertugas memutilasi tubuh korban adalah Pelaku Roy dan Pratu RA.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku yakni sebilah parang yang diketahui
merupakan kepunyaan dari Roy.

- Bahwa menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Mimika, mutilasi berlangsung
sekitar 1 jam, dimulai pada 01.30 hingga 02.30 WIT.

- Bahwa tubuh korban dipotong dan langsung dimasukkan ke dalam 6 karung.
- Adapun rincian dari karung tersebut adalah sebagai berikut.

Karung 1 4 kepala seluruh korban

Karung 2 4 kaki seluruh korban

Karung 3 Bagian tubuh milik Korban AL

Karung 4 Bagian tubuh milik Korban IN

Karung 5 Bagian tubuh milik Korban LN
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Karung 6 Bagian tubuh milik Korban AT
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Jalan Maporo Jaya Km.14, Mwapi, Kec. Mimika Tim., Kabupaten Mimika, Papua 99910
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Alur 7: Lokasi Jembatan Sungai Pigapu
Tempat Pembuangan Jenazah (Sungai Pigapu)
4°41'26.6"S 136°43'37.9"E
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- Bahwa setelah melakukan mutilasi, potongan tubuh para korban yang dibungkus
dengan karung dibawa menuju salah satu jembatan di Kamora yang menyeberangi
Sungai Pigapu.

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIT tubuh para korban dibuang satu persatu ke sungai
Pigapu.

Halaman. 22



Alur 8 Lokasi Pembakaran Mobil
Galian C Distrik Iwaka - Jalan Trans Nabire
-4.434052180726975, 136.78003990057974

- Bahwa setelah membuang para tubuh korban di Sungai Pigapu, korban menuju Jl
Trans Nabire guna menemukan lokasi pembakaran mobil.

- Bahwa setelah sampai di lokasi Galian C Distrik Iwaka pada pukul 04.30 WIT, dua
pelaku yakni Roy dan Pratu RO menyiram mobil dengan bensin secara bergantian.
Mobil tersebut kemudian di bakar.

- Pasca mobil terbakar di lokasi tersebut, dua mobil tersisa kembali ke Brigif dan tiba
pada Pukul 07.30 WIT.

Alur 9 - Lokasi Gudang

- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik, para pelaku kembali ke lokasi
perencanaan untuk membagikan uang hasil perampokan;
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Pasca Peristiwa

23 Agustus 2022

- Bahwa keluarga korban Aptoro Lokbere sempat menghubungi Korban Arnold
beberapa kali. Sayangnya handphone Korban Arnold dalam keadaan tidak aktif.

24 Agustus 2022

- Bahwa upaya untuk menghubungi Korban Arnold pun terus berlanjut hingga tanggal
24 Agustus 2022.

- Bahwa pemilik mobil sewaan yang dipinjam pun datang ke rumah korban Arnold
untuk mengambil ulang mobilnya karena telah lewat masa sewanya. Pemilik mobil
sewaan tersebut pun sempat bertemu dengan keluarga korban. Saat itu, keluarga
korban menjelaskan bahwa Korban Arnold tidak pulang sejak malam hari, tanggal
22 Agustus 2022.

25 Agustus 2022
- Pemilik mobil rental yakni Jamal dan Soni datang kembali untuk menanyakan

keberadaan mobil tersebut.

26 Agustus 2022
- Bahwa untuk kesekian kalinya pemilik mobil sewaan Jamal dan Soni datang ke

rumah korban AL sekitar pukul 09.00 WIT untuk menemui Aptoro. Maksud dan
tujuan Jamal dan Soni adalah untuk menanyakan keberadaan AL dan mobil yang
disewanya. Namun AL dan mobilnya tidak berada dirumah sehingga kedua sopir dan
pemilik mobil ini bersepakat dengan Aptoro dan keluarga lainnya untuk melakukan
pencarian bersama. Kedua sopir melakukan pencarian mobil ke arah kota Mimika,
sedangkan Aptoro dan keluarga menyisir jalan Lokpon. Ketika Aptoro sedang berada
diperjalanan kemudian ditelepon oleh kedua sopir dan mengatakan bahwa
mendapat informasi ada mobil yang terbakar di dekat tempat galian C distrik Iwaka,
persis berada dekat jembatan menuju jalan trans Nabire.

- Bahwa keluarga korban sempat bertanya kepada warga sekitar terkait peristiwa
kebakaran mobil tersebut. Keluarga korban pun mendapatkan jawaban petunjuk
bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIT mobil sudah dalam
keadaan terbakar.

- Bahwa Anggota kepolisian menyembunyikan dan/atau tidak membuka informasi
terkait pembakaran mobil yang dilakukan.

- Bahwa pada pukul 15.00 WIT keluarga korban pada saat perjalanan pulang dari
tempat penemuan mobil terbakar menuju Kota Timika mendapatkan informasi dari
Jamal bahwa mobil Avanza miliknya dengan Nopol N 1082 WR ditemukan di depan
kantor BRI dengan kondisi mobil terkunci. Selain itu Jamal menyampaikan bahwa

Halaman. 24



kunci mobil Avanza dengan Nopol N 1082 WR yang sempat disewa AL ditemukan di
celana salah seorang mayat yang ditemukan.

- Bahwa mayat yang dimaksud berada di Rumah Sakit Umum Daerah Timika (RSUD).
Mendengar kabar tersebut, keluarga korban yakni sebanyak tiga orang langsung
menuju RSUD Timika dan bertemu dengan anggota Polres Mimika.

- Bahwa keluarga korban sempat meminta untuk masuk ke dalam RSUD untuk
melihat kondisi jenazah guna mengetahui keluarganya yang hilang. Sayangnya,
anggota Kepolisian tersebut tidak memperbolehkan hal tersebut dan meminta
keluarga korban untuk membuat Laporan Polisi (LP) di Polres Mimika.

- Bahwa keluarga korban pun berangkat ke Polres Mimika untuk membuat LP sekitar
pukul 21.00 WIB dan diterima oleh salah satu anggota Intelkam Polres Mimika.
Adapun LP yang dibuat atas dasar pencarian orang hilang.

- Bahwa setelah pembuatan LP selesai di Polres Mimika, keluarga korban kembali
menuju RSUD Timika. Akan tetapi korban tidak bisa langsung masuk ke dalam ruang
jenazah dengan alasan menunggu dokter datang. Setelah dokter tiba di RSUD
Timika, keluarga korban akhirnya diperkenankan untuk masuk dan melihat kondisi
jenazah.

- Bahwa berdasarkan keterangan keluarga korban yang melihat pertama kalinya,
situasi jenazah korban sangat mengenaskan. Kondisi pertama yang keluarga korban
lihat yakni:

Jenazah hanya meliputi tubuh tanpa kepala, kaki kanan dan kiri, tangan terpotong;
Luka gores dan tusuk di paha; luka tembak dari kanan ke kiri; perut terbelah dari
ulu hati kebawah; dan kondisi mayat telah dalam keadaan membusuk.

- Bahwa keluarga korban mencoba mengidentifikasi secara mandiri terkait dengan
identitas potongan tubuh jenazah tersebut. Adapun identifikasi coba dilakukan oleh
4 orang keluarga korban dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit di ruang
tersebut. Dari ciri-ciri yang ada yakni dari bekas luka pada bagian perut sebelah kiri
dan bentuk kuku, keluarga menyepakati bahwa jenazah tersebut adalah Korban
Arnold Lokbere.

- Bahwa setelah berhasil mengidentifikasi potongan mayat tersebut, keluarga korban
kembali keluar RSUD Timika dan potongan mayat tersebut kembali dimasukkan ke
lemari pendingin. Keluarga pun sempat menanyakan lokasi penemuan mayat
tersebut, tetapi Polisi menjawab tidak dapat memberitahukan tempat persis
ditemukannya jenazah/potongan tubuh. Setelah didesak oleh keluarga korban
akhirnya Polisi mengiyakan bahwa mayat ditemukan di Jembatan Pigapu.

- Bahwa keluarga korban menyampaikan pada Kepolisian masih terdapat 3 orang lagi
keluarganya yang masih hilang. Keluarga korban pun coba meminta agar pihak yang
berwenang terutama Kepolisian untuk membantu proses pencarian dari 3
keluarganya tersebut.

- Bahwa setelah proses identifikasi di RSUD Timika, keluarga korban menyampaikan
berita kepada keluarga besar lainnya yang berada di Kabupaten Nduga bahwa
Arnold Lokbere telah meninggal dunia.

27 Agustus 2022
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- Bahwa keluarga mulai pukul 10.00 WIT telah berkumpul dan menyepakati untuk
bagi tugas mencari di 3 titik lokasi yakni sungai Pigapu, lokasi mobil dibakar dan Jl
Lokpong – SP 5. Pada saat pencarian pertama tersebut dimulai pun tidak ada
satupun anggota dari Polri atau pihak berwenang lainnya membantu aktivitas
pencarian.

- Bahwa pencarian dilakukan dengan metode darat dan air. Alat yang digunakan
untuk menunjang pencarian di air adalah 2 Viber dan 1 speed boat. Pencarian di air
difokuskan pada lokasi ditemukannya potongan tubuh korban Arnold yakni di
Sungai Pigapu.

- Bahwa pada pukul 12.00 WIT ditemukan potongan tubuh yang terbungkus sebuah
karung tersangkut di tumpukan kayu/ranting sungai. Pihak keluarga korban pun
langsung meminta tolong peralatan berupa sarung tangan, masker dan kantong
jenazah ke berbagai pihak seperti Polsek Mimika Timur, Polres Mimika dan Badan
SAR Nasional. Sayangnya instansi tersebut merespon dengan lambat sehingga tidak
ada instansi yang membantu secara maksimal.

- Bahwa Polres akhirnya menyerahkan bantuan dan datang ke lokasi penemuan
potongan tubuh. Anggota Polres Mimika pun mengangkat potongan jenazah tersebut
dan mengangkut ke RSUD Timika. Pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian dan keluarga
korban tiba di RSUD Timika.

- Bahwa pasca tiba di RSUD Timika, keluarga korban sempat menunggu dokter
dengan cukup lama. Akhirnya sekitar pukul 19.30 WIT dokter baru datang.

- Bahwa anggota Polres Mimika sempat melarang keluarga korban untuk membuka
karung yang berisi potongan jenazah tersebut. Tetapi keluarga bersikeras untuk
dapat melihat/menyaksikan isi dalam karung yang ditemukan. Akhirnya setelah
melalui proses debat dengan anggota Kepolisian, dua orang perwakilan keluarga
diperkenankan masuk ke dalam dan melihat pembukaan karung,

- Bahwa setelah dibuka, dapat ditemukan potongan tubuh korban kedua sama persis
dengan potongan tubuh yang ditemukan pertama kali. Dalam karung tersebut juga
ditemukan terdapat 7 batu kali yang diduga bertujuan agar karung dapat tenggelam
di dasar sungai.

- Bahwa berdasar ciri-ciri fisik dan pakaian yang diamati oleh pihak keluarga korban,
dapat disimpulkan bahwa jasad tersebut merupakan Leman Nirigi.

- Bahwa keluarga korban lagi-lagi meminta agar dilakukan pencarian bersama kepada
Polres, tetapi hanya direspon secara normatif yakni akan dikoordinasikan dengan
atasan.

- Bahwa atas dasar dua potongan tubuh tersebut ditemukan, Dokter melakukan
Visum. Akan tetapi dengan alasan kemanusiaan, keluarga korban tidak
diperkenankan untuk mengambil gambar. Sampai saat ini pun keluarga belum
menerima hasil visum.

Minggu 28 Agustus 2022

- Bahwa keluarga tetap mencari keberadaan dari jenazah. Akan tetapi hasil pencarian
pada hari tersebut nihil, walaupun telah menggunakan metode yang sama. Keluarga
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memulai upaya pencarian pada pukul 09.00 WIT hingga pulang kembali pada 18.30
WIT.

Senin 29 Agustus 2022

- Bahwa keluarga korban memutuskan untuk membagi tugas dengan tetap mencari
potongan tubuh mayat, sementara sebagian lainnya melakukan aksi
protes/demonstrasi dengan menutup jalan. Adapun jalan yang diblokade adalah
poros mapurujaya dan salah satu tuntutannya adalah mendesak Kapolres Timika
untuk bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada keluarga korban serta
Warga Nduga di Timika.

- Bahwa aksi demonstrasi tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Selain itu,
aksi langsung dihadiri oleh Bupati Nduga, Kapolres Nduga, Wakil Ketua II DPRD
Nduga dan beberapa anggota DPRD Nduga. Karena kehadiran para pejabat tersebut,
akhirnya Kapolres Mimika datang ke lokasi aksi demonstrasi. Selain para pejabat,
aksi kurang lebih diikuti oleh 300 massa yang didominasi oleh Warga Nduga yang
ada di Timika.

- Bahwa dalam aksi tersebut keluarga korban melakukan pernyataan sikap yang pada
intinya menyatakan korban adalah warga sipil dan membantah pernyataan awal
Kapolres yang menyebutkan bahwa korban adalah simpatisan KKB. Pernyataan
tersebut pun dipertegas oleh Bupati Nduga yang menyatakan keempat korban
merupakan warga sipil Nduga.

- Bahwa dalam kesempatan aksi demonstrasi tersebut, Kapolres menyampaikan
informasi bahwa beberapa pelaku sudah berhasil diamankan dan berjanji bahwa
Polres akan mengusut kasus ini secara terang benderang karena tidak memiliki
kepentingan apapun.

- Bahwa pasca aksi tersebut Bupati Nduga beserta jajarannya berkomitmen untuk
bertanggung jawab penuh dan mendorong penyelesaian kasus pembunuhan dan
mutilasi terhadap 4 warga sipil tersebut. Korban pun diberikan uang duka sebanyak
200 Juta Rupiah.

- Bahwa potongan tubuh ketiga ditemukan Pukul 15.30 WIT oleh masyarakat sekitar.
Lokasi penemuan potongan tubuh tersebut tidak jauh dari lokasi penemuan mayat
kedua. Adapun saat ditemukan, potongan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah
rusak/hancur. Pasca penemuan tersebut, potongan tubuh diangkat oleh keluarga
dan dibawa menuju pelabuhan.

- Bahwa setelah penemuan tersebut diketahui, keluarga juga langsung berkomunikasi
dengan Tim SAR. Anggota Kepolisian pun membawa potongan tubuh tersebut ke
RSUD Timika. Keluarga korban yang datang pun juga melakukan identifikasi awal.
Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada potongan jenazah tersebut, keluarga
menyimpulkan bahwa jasad tersebut merupakan Atis Alias Jenius Tini. Hal itu
diperkuat dengan temuan luka di bagian Pantat.

Selasa 30 Agustus 2022
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- Bahwa keluarga, Tim SAR, Kepolisian hingga Bupati Nduga turut terlibat dalam
pencarian kepingan tubuh yang masih hilang, akan tetapi hasilnya nihil. Tidak ada
satupun yang berhasil ditemukan.

- Bahwa Kepolisian dalam hal ini Polda Papua menetapkan 10 Tersangka Kasus
Mutilasi. Penetapan tersebut dilakukan beserta rilis kronologi sementara. Akan
tetapi keluarga menolak kronologis dan fakta tersebut dengan alasan semua
keterangan berasal dari pelaku. Sebelum penetapan tersangka yang dilakukan oleh
Kepolisian, tidak ada satupun anggota keluarga korban yang dimintai keterangan,

Rabu, 31 Agustus 2022

- Bahwa proses pencarian tetap dilanjutkan. Hasilnya, potongan tubuh untuk yang
keempat ditemukan. Penemuan ini berbeda dengan potongan tubuh sebelumnya.
Kondisi tubuh hanya meliputi paha kanan dan paha kiri. Adapun penemuan
dilakukan oleh Tim SAR.

- Bahwa pasca ditemukan, potongan tubuh tersebut langsung dibawa ke RSUD Timika
dan dilakukan identifikasi oleh keluarga. Keluarga pun menyatakan bahwa potongan
tersebut atas nama Irian Nigiri.

Kamis, 1 September 2022

- Bahwa berdasarkan keterangan Kapolres Mimika, Otopsi telah dilakukan. Akan
tetapi otopsi tersebut tanpa sepengetahuan keluarga.

- Bahwa otopsi dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik Polda Papua guna
mengidentifikasi jasad korban

Jumat, 2 September 2022

- Bahwa Bupati Nduga menghubungi Kapolres Mimika guna menanyakan apakah
betul sudah dilakukan Otopsi terhadap 4 potongan jenazah yang ditemukan.
Kapolres Mimika pun mengiyakan bahwa Otopsi telah dilakukan pada tanggal 1
September 2022.

- Bahwa mendengar kabar tersebut, pihak keluarga langsung menuju RSUD Timika
dan mempertanyakan aktivitas Otopsi yang tidak melibatkan pihak keluarga. Pihak
RSUD Timika hanya menjawab bahwa rumah sakit hanya memfasilitasi dan
menyiapkan tempat, sementara terkait menghubungi keluarga menjadi tugas Polres
Mimika.

- Bahwa Pihak rumah sakit hanya menyiapkan tempat sementara keterangan silahkan
ke tanya ke Polda Papua dan Polres Mimika.

- Bahwa Bupati Nduga sempat berkomunikasi dengan Keluarga korban untuk pulang
ke Nduga, mengingat ada beberapa agenda yang harus dijalankan.

Sabtu, 3 September 2022

- Bahwa proses rekonstruksi dimulai oleh Polres Mimika. Dalam proses rekonstruksi
turut dihadiri Direskrimum Polda Papua, Ketua Kompolnas RI, Benny Mamoto,
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Kapolres Mimika, Kapolres Nduga, Komnas HAM Perwakilan Papua dan Kejaksaan
Negeri Mimika. Keluarga korban pun turut menyaksikan proses rekonstruksi
tersebut dari awal hingga selesai. Rekonstruksi dihadiri oleh 9 terduga pelaku dan
dilakukan di 7 titik TKP.

V. Proses Pengusutan Sejauh Ini

Polres Mimika pertama kali mengetahui adanya tindak pidana berdasarkan aduan laporan
dari masyarakat sekitar yang mendengar suara tembakan pada tanggal 22 Agustus 2022.
Dari laporan tanggal 23 tersebut, Polres Mimika langsung melakukan olah TKP dan
menemukan sejumlah barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi, bukti rekaman CCTV
pada TKP 2, serta bukti yang ditemukan di lapangan, Kepolisian akhirnya menaikkan status
perkara menjadi penyidikan.

Selama jangka waktu 23-25 pihak Kepolisian mengakui masih mengumpulkan bukti-bukti
guna menemukan pelaku tindak pidana. Barulah pada tanggal 26 September 2022, Polisi
dapat mengidentifikasi para pelaku. Temuan tersebut juga dipertegas setelah potongan
mayat Korban AL ditemukan oleh warga di Sungai Pigapu.

Penangkapan dan Penahanan Para Pelaku

Untuk para pelaku sipil, Polres baru menangkap 3 dari 4 pelaku. Mereka adalah Andre
Pudjianto Lee alias J, Dul Umam dan Rafles. J ditangkap pada 27 September 2022,
bertempat di Jl Poros Mapurujaya, sementara itu di hari yang sama Dul Umam ditangkap di
kediamannya. Berselang satu hari, yakni tanggal 28 September 2022, Rafles juga berhasil
ditangkap di kediamannya.

Adapun untuk para pelaku TNI, karena kesemuanya bermukim di Mako Brigif Raider
20/Ima Jaya Keramo, semuanya dapat diamankan oleh Subdenpom XVII/C Mimika, setelah
berkoordinasi dengan Polres Mimika.

Barulah pada tanggal 30 Agustus 2022, Kepolisian lewat Polda Papua mengumumkan 10
tersangka yang terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana yang terjadi di Timika.
Direskrimum Polda Papua, memberikan keterangan bahwa penetapan tersangka tersebut
didasarkan pada hasil pemeriksaan 9 tersangka yang telah ditangkap. Kepolisian juga
mengumumkan bahwa 1 orang masih berstatus DPO atau dalam pengejaran yakni atas
nama Roy Marthen Howai.

Kepolisian pun telah menahan seluruh tersangka sipil yang berhasil ditangkap di Rutan
Krimum Polres Mimika. Sementara itu, seluruh pelaku militer juga telah ditahan pada
Subdenpom XVII/C Mimika.
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Proses Rekonstruksi

Polres Mimika bersama dengan Subdenpom XVII/C Mimika akhirnya melakukan
rekonstruksi atas peristiwa pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika
pada sabtu, 3 September 2022. Adapun rekonstruksi dilakukan di enam TKP, yakni:

1. Lokasi perencanaan (rapat) pembunuhan;
2. proses transaksi jual beli;
3. lokasi pembunuhan;
4.   lokasi tubuh korban dimutilasi;
5. lokasi pembagian uang hasil rampokan;
6. lokasi potongan jenazah dibuang di Sungai Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten

Mimika.

Rekonstruksi yang dilakukan juga menayangkan 50 adegan dengan dihadiri oleh
kesembilan pelaku (6 militer dan 3 sipil). Sementara Pelaku Roy yang masih dalam proses
pencarian (DPO) tidak mengikuti proses rekonstruksi.

Proses Hukum Sejauh Ini

a. Subdenpom XVII/C Mimika

Penyidik Subdenpom XVII/C Mimika telah membagi perkara menjadi 7 berkas terpisah.
Adapun masing-masing pelaku militer dikenakan ketentuan Pasal pidana sebagai berikut:

Mayor Inf. HFD dikenakan Pasal turut serta/membantu melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 365 atau 340 atau 339 KUHP jo. Pasal 55/56 KUHP. Selain
itu, Mayor Inf. HFD juga dikenakan Pasal Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam
Pasal 221 KUHP karena melakukan pembakaran terhadap mobil yang merupakan barang
bukti. Dalam konteks kemiliteran, Mayor Inf. HFD dikenakan Pasal 132 KUHP Militer yang
mengatur tindakan atasan militer yang mengizinkan bawahan melakukan suatu kejahatan.

Kapten Inf. DK dikenakan Pasal yang hampir serupa yakni Pasal 365 atau Pasal 340 atau
Pasal 339 KUHP. Selain itu Kapten Inf. DK juga dikenakan dengan Pasal penyalahgunaan
senjata api sebagaimana diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Adapun pasal lainnya
yang dikenakan terhadap Kapten Inf. DK adalah penyalahgunaan jabatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 126 KUHP Militer karena telah menyalahgunakan pistol di luar tugas
kemiliteran.

Untuk keempat pelaku militer lainnya yakni Pratu Rahmat Amin, Pratu Risky, Pratu
Robertus, dan Praka Pargo kesemuanya dikenakan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal
365 atau 340 atau 339 KUHP jo. Pasal 55/56 KUHP. Khusus untuk Pratu RA, juga dikenakan
UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api.
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b. Polres Mimika

Berbeda dengan konstruksi Pasal para pelaku militer, Polres Mimika lewat Kasat
Reskrimnya menyebutkan bahwa untuk para pelaku sipil yakni Dul Umam, Andre Pudjianto
alias J, dan Rafles kesemuanya dikenakan Dakwaan Subsidair dengan rincian:
Dakwaan Primer: Turut serta/membantu tindak pidana pembunuhan berencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. 55/56 KUHP.
Dakwaan Subsider: Turut serta/membantu tindak pidana pembunuhan sebagaimana
diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. 55/56 KUHP.
Dakwaan lebih subsider: tindak pidana membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 187
KUHP.

Sejauh ini, Polres Mimika telah memasukkan berkas ke kejaksaan untuk selanjutnya berkas
dapat dilimpahkan ke persidangan (P21) atau dikembalikan ke penyidik Polres untuk
dilengkapi (P19). Berkas tersebut telah dimasukkan pada 13 September 2022 dan
menunggu selama 14 hari kerja untuk respon dari Kejaksaan Negeri Mimika.

c.  Peran Lembaga Pengawas Eksternal

Berdasarkan informasi yang kami terima dikombinasikan dengan pantauan media,
beberapa lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas RI dan Komnas HAM telah
terlibat dan memberi perhatian terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga sipil di
Timika ini. Kompolnas RI lewat ketua hariannya langsung, Benny Mamoto telah
menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus menonjol sehingga perlu dilakukan turun
lapangan.6 Lebih lanjut Benny Mamoto juga telah meninjau TKP dan sempat mengikuti
proses rekonstruksi yang dilakukan Polres Mimika dan Subdenpom XVII/C Mimika.

Sementara itu, Komnas HAM juga telah merespon kasus pembunuhan dan mutilasi ini
pertama kali lewat salah satu komisionernya Beka Ulung Hapsara yang meminta agar kasus
ini diusut secara tuntas dan transparan.7 Selain itu, Komnas HAM juga menyebutkan bahwa
kasus ini disebabkan oleh kasus jual-beli senjata yang tak kunjung usai di Papua.8 Terakhir,
Komnas HAM telah membentuk tim investigasi turun ke Jayapura dan Timika guna
mengusut kasus ini. Komnas HAM pun telah memaparkan temuan dan hasil investigasi
awal pada 20 September 2022 lalu.9

9 Hasil Temuan Awal Pemantauan dan Penyelidikan “Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga
yang Melibatkan Anggota TNI di Kabupaten Mimika”,
https://www.komnasham.go.id/files/20220920-keterangan-pers-nomor-033-hm-00-$9T4W6R.pdf

8 Lihat
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/05/18044071/dugaan-jual-beli-senjata-api-ilegal-di-balik-kas
us-mutilasi-di-mimika-perlu

7

https://nasional.sindonews.com/read/876777/13/komnas-ham-minta-proses-hukum-anggota-tni-yang-mut
ilasi-warga-mimika-digelar-terbuka-1662368983

6 Lihat https://seputarpapua.com/view/benny-mamoto-kasus-pembunuhan-di-mimika-termasuk-susjol.html
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VI. Temuan Investigasi KontraS terhadap Peristiwa Penembakan,
Pembunuhan di Luar Hukum dan Mutilasi 4 Warga Sipil di Timika, Papua

A. Tuduhan Bahwa Korban Terlibat Gerakan Separatis Tidak Terbukti

Tuduhan yang diarahkan oleh pihak kepolisian sebagaimana keterangan dalam konferensi
pers Polda Papua bahwa keempat korban AL, IN, AT, dan LN terlibat gerakan separatis jelas
tidak berdasar dan mengada-ngada. Selain tuduhan tersebut disampaikan secara pihak
yang bersumber pada pelaku tanpa pernah dibuktikan. Bahwa hal tersebut menunjukan
bahwa aparat penegak hukum kerap melakukan stigmatisasi pada setiap orang Papua
dengan menggiring opini publik telah terlibat dalam kelompok separatis bersenjata.

Hal itu bertolak belakang dengan aktivitas dan keseharian para korban sebagaimana yang
diperoleh dari para keluarga. AL misalnya, ia terlibat secara aktif dalam kepengurusan di
GKII Jemaat Filadelfia sebagai badan pengurus sebagaimana tertuang dalam surat
keputusan pengangkatan 11/SK-BPW/GKII/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018. Begitupun
dengan korban IN, selain aktif sebagai ketua panitia pembangunan gereja, IN juga
merupakan seorang pejabat kepala desa Kampung Yunat, Distrik Keneyam, Kabupaten
Nduga.

Sedangkan korban AT merupakan seorang anak yang sering membantu pamannya bertani
dengan bercocok tanam. Setiap waktu, AT turut serta mencangkul, menanam, memberikan
pupuk hingga memanen hasil kebun. AT juga hobby bermain sepak bola dengan turut
mendirikan Kadun Jaya FC. Begitupun dengan korban LN yang beraktivitas sehari-hari
sebagai sopir perahu yang stand by menunggu pesanan antar/jemput dari
Nduga-Jita-Timika. LN juga tengah mengikuti tes K2 sebagai syarat mendaftar calon
Pegawai Negeri Sipil yang hingga kini penguman tesnya belum keluar.

Sehingga jika merujuk pada keterangan keluarga korban tersebut di atas, tuduhan
keterlibatan para korban terlibat dalam kelompok separatis jelas terbantahkan. Keterangan
Polda Papua dalam konferensi pers tanggal 29 Agustus 2022 tentunya keliru dan
menunjukan ketidak hati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik.10

B. Salah Satu Korban Pembunuhan dan Mutilasi Masih Berusia Anak

Satu hal yang belum banyak diketahui publik, pada saat terjadinya pembunuhan dan
mutilasi yang dilakukan oleh para pelaku, salah satu korban yakni AT masih masuk dalam
kategori anak berdasarkan umur. Dalam data administrasi kependudukan Mimika, AT lahir
pada 24 Desember 2004. Artinya ketika AT dibunuh pada 22 Agustus 2022, usianya baru
menginjak 17 Tahun. Sebelumnya AT hanya tamatan pendidikan sekolah dasar.

10 Lihat
https://www.kompas.tv/article/323444/polisi-duga-4-korban-mutilasi-di-mimika-papua-merupakan-simpat
isan-kkb
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Sebagaimana anak pada umumnya, sejak kecil AT juga memiliki hobi bermain sepak bola
yang mana kiper merupakan posisi favoritnya.

Pada umur antara 8-9 tahun, AT dirawat oleh keluarganya di dusun Kadun Jaya, Mimika.
Keluarga tersebut merupakan Pamannya yang bernama Aser yang berprofesi sebagai
petani. Sehari-hari, Paman Aser menghabiskan waktunya beraktivitas di kebun untuk
mengurus tanaman sayur. AT disebut juga oleh pamannya sering membantu mengurus dan
merawat kebun. Aktivitas tersebut diantaranya meliputi menanam, mencangkul,
memberikan pupuk, hingga membantu memikul hasil kebun ke pasar.

C. Tersangka Militer dan Sipil Diduga Menjalin Hubungan Bisnis Penimbunan
BBM Jenis Solar

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik Subdenpom
XVII/C Mimika didapati bahwa relasi pelaku sipil dan militer berawal dari hubungan
kegiatan kebugaran fitnes/gym. Diketahui bahwa tersangka Andre Pudjianto Lee alias J
yang merupakan seorang pelatih kebugaran di Mako Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo.
Tersangka J mulai melatih kebugaran para anggota dari detasemen markas (denma) sejak
2001. Dari aktivitas ini kemudian Tersangka J memiliki hubungan dengan anggota Denma
Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo, tak terkecuali dengan Tersangka Mayor Inf. HFD.

Bahwa selain itu relasi yang terbangun melalui aktivitas olahraga kebugaran jasmani, kami
menduga ada relasi bisnis antara pelaku militer dan sipil. Kecurigaan tersebut kami
dapatkan ketika menemui warga yang dekat dengan gudang penimbunan solar milik J.
Bangunan tersebut diketahui dibangun dua tahun sebelumnya, artinya di sekitar 2020.
Warga tersebut menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui untuk apa gudang tersebut
dibuat, sampai kemudian warga melihat mobil lalu lalu keluarga masuk mengangkut BBM
jenis solar. Pada saat antara 19-22 Agustus 2022, warga ada yang melihat mobil minibus
warnah putih cukup intens keluar-masuk gudang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan,
mobil minibus warna dimiliki oleh salah satu tersangka militer.

Dari fakta tersebut, dugaan adanya relasi bisnis antara tersangka sipil dan tersangka militer
patut didalami aparat penegak hukum. Terlebih bisnis yang dilakukan khususnya oleh J
dicurigai melakukan penimbunan BBM jenis solar. Tentunya hal itu merupakan suatu
perbuatan yang dilarang. Jika kemudian terbukti tersangka militer terlibat dan memiliki
afiliasi bisnis dengan tersangka sipil, hal ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan atas
cita-cita reformasi TNI dan pelanggaran atas Pasal 39 ke-1 Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) yang menyatakan: “Prajurit
dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis.”

D. Minim Bukti Soal Jual Beli Senjata
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Sejak awal narasi yang dibangun oleh pihak Kepolisian terhadap kasus pembunuhan dan
mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika adalah berkaitan dengan transaksi jual-beli
senjata api.11 Hal tersebut utamanya didasarkan pada keterangan para pelaku yang
mengiming-imingi para korban sebuah senjata laras panjang jenis AK 47. Adapun
kesepakatan yang disebutkan dalam jual beli tersebut sebesar Rp. 250 Juta.

Setelah penelusuran lebih lanjut, kami melihat bahwa dalih transaksi jual-beli senjata tidak
memiliki landasan pembuktian yang jelas. Keterangan transaksi tersebut hanya didasarkan
pada satu alat bukti yakni keterangan tersangka. Sementara itu, salah satu tersangka yakni
Roy, yang memiliki peran menghubungkan para tersangka dengan korban belum dimintai
keterangannya. Melihat perannya yang begitu signifikan, penting untuk mendengarkan
seluruh pengakuan tersangka, terutama Roy yang masih berstatus DPO guna mengetahui
motif pembunuhan sebenarnya.

Belum lagi, keterangan yang berbeda antara penyidik Subdenpom XVII/C Mimika dan
Polres Mimika berbeda. Saat kami mintai keterangan, penyidik dan Subdenpom XVII/C
Mimika menyebutkan bahwa senjata yang diperjualbelikan berasal dari rakitan para pelaku
pada TKP 1. Bahan baku senjata rakitan tersebut adalah kumpulan besi yang dilas oleh
Pelaku J. Sementara itu Polres Mimika lewat Kasat Reskrim menyebutkan bahwa ada dua
senjata yang ditransaksikan. Senjata tersebut adalah senjata api rakitan jenis pistol dan
senjata laras panjang terbuat dari besi.

Lebih janggal, barang bukti yang dimaksud pun tidak ada dalam penguasaan penyidik.
Kedua institusi tersebut berdalih bahwa barang bukti senjata dibuang bersamaan dengan
potongan mayat korban. Kami menilai seharusnya kedua institusi tersebut tidak melempar
wacana terlebih dulu sebelum mengetahui secara pasti motif pembunuhan dan mutilasi
yang secara keji tersebut dilakukan. Terlebih penyidik Subdenpom memberikan keterangan
pada kami bahwa mereka tidak akan memfokuskan pengusutan pada motifnya, melainkan
hanya pada tindakannya saja.12

Lebih jauh, kami tidak melihat adanya upaya serius yang dilakukan oleh Kepolisian untuk
mengusut secara mendalam motif jual beli senjata tersebut. Jika motif tersebut konsisten
untuk digunakan, Polres Mimika seharusnya dapat menyelidiki lebih lanjut jaringan jual
beli senjata tersebut guna menghindari dampak lebih luas yang akan muncul. Terlebih,
transaksi tersebut juga telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan
perundang-undangan seperti halnya UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

12 Wawancara KontraS terhadap Penyidik  Rabu, 14 September 2022, berlokasi di Markas Komando
Subdenpom XVII/C Mimika.

11 CNN Indonesia, Polisi: Pembunuhan Sadis Timika Bermula dari Penipuan Jual-Beli Senpi,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220829113817-12-840264/polisi-pembunuhan-sadis-timika-b
ermula-dari-penipuan-jual-beli-senpi
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E. Seluruh Jenazah Korban Ditemukan dalam Kondisi Tidak Lengkap dan
Sebagian Lainnya Belum Ditemukan

Bahwa sejak mengkonfirmasi potongan tubuh yang ditemukan di Sungai Pagapu pada 26
Agustus 2022 merupakan korban AL, pihak keluarga secara swadaya mulai melakukan
pencarian. Proses pencarian tersebut dibagi ke dalam tiga tim, pertama melakukan
pencarian di darat dengan menyusuri setiap gorong-gorong dipinggir jalan. Tim kedua,
stand by di pelabuhan Pomako. Tim ketiga menyusuri sungai pagapu menggunakan
kendaraan speed boat dan perahu fiber (perahu kayu). Untuk tim ketiga, posko pencarian
berada di titik lokasi pelabuhan rakyat.

Pada 27 Agustus 2022, keluarga menemukan potongan tubuh yang terbungkus di dalam
karung. Ketika diangkat, karung tersebut juga berisi 7 buah batu berukuran sedang.
Potongan tubuh tersebut kemudian diangkut ke perahu fiber lalu dibawa ke posko. Baru
kemudian dari posko di pelabuhan rakyat di bawa keluarga ke RSUD Mimika. Potongan
tubuh tersebut ditemukan dengan kondisi meliputi badan dan tanpa kepala dan dua pasang
kaki.

Selanjutnya pada 29 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIT, potongan tubuh kembali
ditemukan oleh keluarga. Lokasi penemuan ini tidak jauh dari titik lokasi penemuan ke
kedua, jaraknya sekitar 100 meter. Adapun saat ditemukan, potongan tanpa busana dan
kondisi tubuh sudah rusak/hancur. Pasca penemuan tersebut, potongan tubuh diangkat
oleh keluarga dan dibawa menuju pelabuhan rakyat.

Terakhir pada 31 Agustus 2022, potongan tubuh keempat ditemukan. Potongan tubuh yang
terbungkus dalam karung tersangkut di ranting pepohonan karena terapit oleh bangkai
kapal nelayan diduga milik warga negara Thailand. Ketika karung tersebut hendak
diangkat, potongan jenazah tersebut jatuh ke sungai. Adapun kondisi jenazah ketika
diangkat yakni tubuh hanya meliputi paha kanan dan paha kiri.

Bahwa ketika empat potongan tubuh sudah berada di RSUD Mimika, keluarga memasuki
ruang jenazah guna melakukan identifikasi awal secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi
yang dilihat oleh keluarga, didapat informasi sebagai berikut:
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No. Nama Kondisi

1 Arnold Lokbere

Keterangan:
1. Kondisi potongan tubuh tidak lengkap, nampak

dalam gambar hanya terdapat badan dari bahu ke
perut, paha kanan dan kiri, lengan kanan dan kiri.
Kepala, kaki, pergelangan tangan dan jari sudah
tidak ada dan hingga kini hilang;

2. Terlihat 5 (lima) bekas luka berlubang pada bagian
paha dan badan. Dugaan luka tersebut menyerupai
bekas luka tembak;
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2 Lemanion Nirigi

Keterangan:
1. Kondisi potongan tubuh tidak lengkap, nampak

dalam gambar hanya terdapat badan dari bahu ke
perut, lengan kanan dan kiri, serta paha kanan dan
kiri. Kepala, lutut sampai kaki, sudah tidak ada dan
hingga kini hilang;
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3 Atis Tini alias Jenius
Tini

Keterangan:
1. Kondisi potongan tubuh tidak lengkap, nampak

hanya tulang panggul sampai dengan paha kanan
dan kiri. Adapun lutut sampai kaki kanan kiri, kedua
tangan kanan dan kiri, kepala dan badan sudah
tidak ada dan hingga kini hilang;

Halaman. 38



4 Irian Nirigi

Keterangan:
1. Kondisi potongan tubuh tidak lengkap, nampak

dalam gambar hanya terdapat badan dari bahu ke
panggul dan tulang paha kiri. Kepala, kedua tangan,
dua kaki tidak ada dan hingga kini hilang;

2. Terdapat 2 (dua) bekas luka berlubang pada bagian
badan. Dugaan luka tersebut menyerupai bekas luka
tembak;
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F. Ditemukan Luka Tembak Pada Dua Jenazah Korban

Dalam proses rekonstruksi yang dilakukan di TKP di jalan Budi Utomo tempat dimana
antara pelaku dan korban bertemu, tersangka Kapten. Inf DK mengakui telah menembak
menggunakan senjata jenis pistol dengan type G2 Combat. Tembakan pertama diarahkan ke
udara, sedangkan tembakan kedua diarahkan ke korban dan mengenai tubuh bagian
belakang hingga korban IN meninggal dunia ditempat. Dalam peristiwa tersebut, senjata
api milik tersangka Kapten Inf. DK dipinjam oleh tersangka Pratu RA untuk menembak
korban AL dan seketika meninggal di depan Mushola jalan SP 1.

Keterangan yang didapat dari penyidik Subdenpom XVII/C Mimika menjelaskan bahwa
senjata jenis pistol type G2 Combat tersebut milik Kapten Inf. DK. Pistol tersebut berisi 10
butir peluru yang berada di dalam magazine. Ketika didalami, pasca pemeriksaan jumlah
peluru tersebut tersisa 7 butir sedangkan tiga lainnya telah diletuskan dalam peristiwa
tanggal 22 Agustus 2022 untuk membunuh korban IN dan korban AL.

G. Upaya Menghilangkan Barang Bukti dan Lari dari Pertanggungjawaban

Dalam rangkaian penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku, kami
melihat terdapat upaya untuk menghilangkan barang bukti dan lari dari
pertanggungjawaban pidana. Selain itu, para pelaku militer memiliki indikasi
membebankan unsur kesalahan terhadap para pelaku sipil. Hal ini kami lihat begitu jauh
dari sifat kesatria yang seharusnya dimiliki oleh setiap prajurit militer yang bertugas di
lapangan.

Upaya menghilangkan bukti utamanya terlihat dari tindakan mutilasi yang dilakukan para
pelaku. Setelah menghabisi nyawa korban, para pelaku kemudian memotong tubuh 4
jenazah tersebut menjadi beberapa bagian kemudian memasukkan ke dalam karung.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, sampai saat ini baru 4 potongan tubuh saja yang
telah ditemukan. Sementara itu proses pencarian telah dihentikan sepenuhnya, baik oleh
keluarga maupun otoritas lainnya seperti Basarnas dan Kepolisian. Keluarga pun
sebenarnya meragukan bahwa seluruh potongan jenazah korban seluruhnya dibuang ke
Sungai Pigapu.

Selain mutilasi, para pelaku juga memutuskan untuk membakar mobil yang dipenuhi darah
karena mengangkut para jenazah korban hasil pembunuhan. Mobil jenis Calya berwarna
putih tersebut dilakukan di lokasi pembakaran yang begitu jauh dari lokasi pembuangan
jenazah. Para pelaku melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut di Galian C Distrik
Iwaka.

Dalam konteks pidana, tindakan yang dilakukan oleh pelaku diancam delik sebagaimana
tercantum dalam Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP yang menyebutkan "Diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah: Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud
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untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau
penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda
terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan
lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau
kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus
atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian."

Tidak sampai disitu, dalam rekonstruksi pun para pelaku yang berasal dari institusi militer
terkesan menimpakan tindakan pada korban sipil, utamanya Roy. Tercatat, dalam beberapa
adegan rekonstruksi yang dilangsungkan pada 3 September 2022 lalu, Roy dikesankan
sebagai pelaku utama pembunuhan dan mutilasi tersebut. Adapun berdasarkan hasil
rekonstruksi Roy terlibat dalam beberapa tindakan dan peran seperti:

- Pemilik barang bukti berupa parang;
- Pelaku yang menebas korban Arnold sebanyak 2 kali saat korban melarikan diri ke

arah Mushola sebelum akhirnya ditembak;
- Membeli bensin untuk kebutuhan membakar mobil sebagai bagian dari

penghilangan jejak;
- Mengambil karung di tempat pembuangan sampah yang berlokasi di SP 1;
- Aktor utama yang melakukan mutilasi terhadap 4 korban;
- Membuang jenazah satu demi satu ke Sungai Pigapu;
- Melakukan pembakaran pada mobil.

Keterangan dalam rekonstruksi tersebut tentu tidak fair, mengingat pelaku Roy belum
memberikan kesaksian atas peristiwa yang terjadi menurut sudut pandangnya. Maka dapat
dikatakan bahwa selain menjadi pelaku, Roy juga memiliki peran penting sebagai saksi
kunci dalam memberikan kesaksian pada kasus pembunuhan dan mutilasi ini.

H. Tidak Responsifnya Unsur Negara Dalam Upaya Pencarian Jenazah

Penemuan jenazah pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh masyarakat di sekitar
sungai Pigapu mengawali tabir terungkapnya kasus mutilasi ini. Pada malam hari sekitar
pukul 21.00 WIT keluarga yang mendengar informasi bahwa terdapat mayat tanpa
identitas berada di RSUD Mimika. Saat itu juga keluarga langsung bergerak dan mencoba
masuk ke ruang jenazah. Mulanya keluarga sempat ditolak masuk dan diarahkan oleh polisi
yang mengaku dari Polres Mimika untuk membuat LP di Satreskrim Polres Mimika. Setelah
membuat LP pencarian orang hilang, keluarga kemudian bergegas kembali ke RSUD untuk
melihat jenazah. Sesampainya di depan ruang jenazah, pihak keluarga sempat tidak dapat
masuk karena harus menunggu dokter. Setibanya dokter datang, pihak keluarga dapat
diberikan izin masuk untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga korban mencoba
mengidentifikasi secara mandiri terkait dengan identitas potongan tubuh jenazah tersebut.
Adapun identifikasi coba dilakukan oleh 4 orang keluarga korban. Butuh waktu sekitar 15
menit untuk memastikan identitas mayat tersebut. Dari ciri-ciri yang ada yakni dari bekas
luka pada bagian perut sebelah kiri dan bentuk kuku, keluarga menyepakati bahwa jenazah
tersebut adalah Korban Arnold Lokbere
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Pasca identifikasi awal tersebut, pihak keluarga berkesimpulan bahwa tiga korban lainnya
diduga kuat telah dibunuh dan dibuang ke sungai Pigapu. Di malam yang sama tanggal 26
Agustus 2022, pihak keluarga secara lisan memohon pertolongan kepada pihak kepolisian
untuk melakukan pencarian terhadap tiga korban lainnya. Namun permintaan tersebut
tidak direspon secara jelas oleh pihak kepolisian. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan
untuk melakukan pencarian secara mandiri menggunakan alat seadanya dan dengan biaya
pribadi. Keluarga membagi tim pencarian kedalam tiga kelompok yang disesuaikan dengan
titik lokasi yakni sungai Pigapu, lokasi mobil terbakar dan gorong-gorong sepanjang jalan
Lokpong - SP5. Khusus untuk pencarian di sungai, keluarga memutuskan pelabuhan rakyat
sebagai posko pencarian. Alat-alat yang digunakan murni milik keluarga, yakni seperti 1
buah speedboat dan 2 fiber atau perahu kayu.

Pada 27 Agustus, keluarga menemukan jenazah kedua yang berlokasi di bibir sungai
Pigapu. Pihak keluarga yang menerima informasi di pelabuhan rakyat kemudian
menghubungi pihak Polsek Mimika Timur, Polres Mimika hingga kantor SAR guna
memohon bantuan peralatan pengangkatan jenazah seperti sarung tangan, kantong mayat
dan masker. Terhadap permohonan itu, ketiga instansi tersebut tidak merespon hingga
akhirnya keluarga mengangkat jenazah ke perahu guna dibawa ke posko di pelabuhan
rakyat. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Mimika dengan dikawal oleh pihak keluarga.
Melihat kondisi lambatnya otoritas negara merespon pertolongan, kemudian dilakukan aksi
masa pada 29 Agustus 2022 untuk bertindak melakukan pengusutan dan terlibat dalam
pencarian. Di hari tersebut, pencarian di sungai Pigapu tetap dilakukan dengan memecah
konsentrasi masa. Sekitar pukul 15.30 WIT, pihak keluarga kembali menemukan jenazah di
sungai Pigapu. Pihak keluarga pun langsung mengangkat jenazah tersebut ke perahu dan
kembali ke pelabuhan rakyat untuk mengantarkan jenazah. Baru pada penemuan jenazah
ketiga, polisi dan anggota SAR terlibat dengan sebatas membawah jenazah dari pelabuhan
rakyat ke RSUD Mimika.

Baru pada 30 Agustus, Tim SAR, Bupati Nduga hingga Polres Nduga turut terlibat langsung
melakukan pencarian di sungai Pigapu. Pencarian yang dimulai sejak pukul 09.00 - 16.00
WIT tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pada 31 Agustus 2022 dengan kekuatan Tim
yang sama seperti sehari sebelumnya, pencarian dilanjutkan kembali. Pada sekitar sore
hari tim SAR menemukan potongan tubuh keempat. Dari titik penemuan terakhir, jenazah
tersebut kemudian diangkut ke pelabuhan untuk diserahkan ke RSUD Mimika. Dalam
rentang waktu penemuan terakhir hingga saat ini, sisa potongan tubuh dari masing-masing
korban tidak ditemukan. Proses pencarian baik yang dilakukan oleh keluarga maupun
otoritas negara setempat telah berhenti melakukan operasi SAR. Perlu digaris bawahi
bahwa diawal-awal permintaan keluarga agar otoritas negara terlibat pencarian direspon
dengan tidak serius. Padahal dengan kewenangan, personil SDM dan peralatan yang
dimiliki otoritas dapat digunakan secara maksimal untuk melakukan pencarian. Alih-alih
bertindak cepat dan tepat, otoritas negara terlihat mengabaikan permohonan bantuan
masyarakat yang menunjukan ketidakprofesionalannya.
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I. Dugaan Pelanggaran Prosedur dalam Proses Autopsi

Setelah potongan tubuh keempat ditemukan, pihak keluarga kemudian berkumpul untuk
membicarakan proses pemulangan serta pemakaman jenazah. Di waktu yang bersamaan,
keluarga mendapatkan desas-desus informasi bahwa terhadap keempat jenazah telah
dilakukan autopsi. Hal tersebut dikonfirmasi melalui bupati Nduga yang berkomunikasi
dengan Kapolres Mimika pada 2 September 2022. Informasi yang didapat menyatakan
proses autopsi telah dilakukan oleh Tim Dokter Forensik Polda Papua di bawah pimpinan
dr. Jimmi Victor Sembay, Sp.F. Proses tersebut dilakukan pada 1 September 2022 yang
meminjam fasilitas ruang jenazah RSUD Mimika.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Lucky Mahakena selaku staf hubungan
masyarakat RSUD Mimika, menyampaikan informasi seputar jalannya proses autopsi. RSUD
Mimika melalui Lucky Mahakena mengaku mendapatkan perintah dari penyidik Satreskrim
Polres Mimika agar memfasilitasi tempat untuk proses autopsi keempat jenazah yang akan
dilakukan oleh tim forensik Polda Papua. Perintah yang disampaikan secara lisan baik
melalui jalur telekomunikasi maupun ketika tatap muka bertemu dengan penyidik dari
Satreskrim Polres Mimika. Lucky Mahakena kemudian mengejawantahkan perintah
tersebut dengan segera memfasilitasi tempat autopsi yakni ruangan jenazah. Lucky
Mahakena sempat menanyakan soal syarat administrasi mengenai perintah tertulis, namun
di jawab penyidik bahwa kasus ini menyita perhatian publik dan harus segera melakukan
autopsi.

Iptu Bertu Haridyka Eka Anwar selaku Kasatreskrim Polres Mimika mengkonfirmasi bahwa
permohonan autopsi dilakukan atas perintah penyidiknya. Hal tersebut dilakukan guna
membuat terang perkara dugaan tindak pidana merampas secara melawan hukum nyawa
seseorang. Permohonan diajukan ke Polda Papua yang kemudian merespon dengan
mengirimkan sejumlah orang yang tergabung dalam tim dokter forensik. Iptu Bertu juga
membenarkan bahwa juga telah memberikan perintahkan kepada RSUD Mimika melalui
Lucky Mahakena agar segera menyiapkan tempat yang digunakan untuk proses autopsi,
mengenai administrasi akan dibuatkan menyusul.

Dari sini lah persoalan muncul, keluarga sama sekali tidak pernah diinformasikan bahwa
akan dilakukan autopsi terhadap keempat jenazah korban. Lucky Mahakena yang juga
hadir dalam acara seremonial pembukaan proses autopsi pada 1 September 2022
mengatakan bahwa ia tidak memberikan informasi kepada keluarga karena beralasan tidak
mengetahui siapa saja keluarga korban. Hal yang cukup aneh dan tidak masuk akal,
mengingat pihak keluarga telah berinteraksi lama dengan pihak RSUD Mimika melalui
Lucky Mahakena sejak pertama kali mengkonfirmasi jenazah Arnold. Sedangkan Iptu Bertu
melalui timnya mengaku telah memberikan informasi kepada ketua adat masyarakat Nduga
yang berada di Timika bahwa akan dilakukan proses autopsi. Informasi tersebut justru
tidak pernah sampai ke keluarga korban.
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J. Dugaan Adanya Alat Lain Selain Parang untuk Memutilasi Tubuh Korban

Berdasarkan foto tubuh korban yang ditemukan di Sungai Pigapu, kemi melihat bahwa
potongan tubuh tersebut terlihat sangat rapi. Kami mencurigai bahwa terdapat alat lain
untuk memotong tubuh korban dalam aktivitas mutilasi. Para pelaku nampaknya
menggunakan alat yang lebih canggih dari sekedar parang, seperti halnya pemotong tulang.
Hal tersebut terlihat dari bagian tubuh korban AT di tulang ekor. Begitupun AL dan LN pada
bagian leher. Rasanya tidak mungkin sayatan atau tebasan parang menghasilkan bekas
potongan yang begitu rapi.

Dugaan kami diperkuat dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Mimika yang menyatakan
bahwa proses mutilasi hanya berlangsung sekitar 1 jam. Jika mengacu pada keterangan
rekonstruksi, mustahil rasanya proses mutilasi dari mulai memotong empat manusia
dengan menggunakan satu alat, hanya dilakukan dua orang, hingga memasukkan potongan
tersebut ke karung hanya memakan waktu 1 jam saja. Dari kecurigaan tersebut, kami juga
meragukan tempat mutilasi sebagaimana keterangan para pelaku.

K. Tidak Ada Agenda Pemulihan yang Terencana

Sejak peristiwa pembunuhan dan mutilasi ini terungkap, keluarga korban tidak pernah
sekalipun diajak berdiskusi terkait dengan agenda reparasi terhadap kerugian yang
diderita keluarga korban. Institusi negara yang berwenang seperti halnya LPSK semacam
tak punya itikad baik untuk menyembuhkan atau meringankan beban penderitaan yang
dialami keluarga empat korban pembunuhan serta mutilasi. Sejauh ini belum ada upaya
seperti halnya menghubungi keluarga korban setidaknya untuk mendengar kesaksian
keluarga dan kebutuhan perlindungan.

VII. Temuan Kejanggalan Dalam Proses Rekonstruksi

Selama pendalaman yang kami lakukan di lokasi TKP, mendengar keterangan dari berbagai
pihak, seperti keluarga korban, pendamping hukum keluarga korban, penyidik Subdenpom
XVII/C Mimika, Kasat Reskrim Polres Mimika dan berbagai saksi di lapangan, kami
menemukan beberapa kejanggalan dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan dan
mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika, Papua. Adapun berbagai kejanggalan baik adegan
ataupun tempat tersebut antara lain:

Pertama, pada rekonstruksi di TKP 1 yakni gudang bensin milik Pelaku J yang berlokasi di
Jl Nawaripi Dalam, proses perencanaan tidak digambarkan secara jelas. Proses diskusi,
perencanaan dan penentuan eksekusi tidak diperagakan secara rinci. Padahal proses ini
merupakan kunci guna mengetahui secara persis motif apa yang melatarbelakangi tindakan
pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, tempat gudang yang juga
dinyatakan sebagai tempat perakitan senjata juga tidak diterangkan secara jelas. Alat
perakitan yang digunakan, bahan perakitan, waktu perakitan dan siapa yang berperan
dalam merakit senjata untuk diperjualbelikan juga masih kabur.
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Kedua, dalam rekonstruksi di TKP 2 (lokasi pembunuhan 3 korban), saat adegan jual beli
senjata api, korban IN yang mengetahui bahwa yang diberikan kepadanya bukan senjata,
langsung menyerang para pelaku terlebih dulu. Keterangan ini pun didukung dengan
pernyataan penyidik dari Subdenpom XVII/C Mimika. Sayangnya hal tersebut kontradiktif
dengan pernyataan Kasat Reskrim Polres Mimika yang menyebutkan tidak ada serangan
terlebih dulu. Lagipula tidak masuk akal menempatkan cerita korban melarikan diri dengan
menyerang terlebih dulu di waktu yang bersamaan. Korban IN merupakan salah satu
korban yang terbukti meninggal dengan luka tembak dari belakang oleh Kapten Inf. DK.
Serangan terlebih dulu yang dilakukan oleh korban juga dipertegas dengan tidak ada
satupun luka yang ditemukan dari para pelaku.

Ketiga, TKP 5 dan TKP 6 sebagai tempat pembelian bensin dan tempat pengambilan
karung dirasa janggal. Keluarga korban merasa terdapat keanehan dalam 2 TKP tersebut.
Kepolisian tidak memberitahukan bahwa di perkiraan jam yang sama terdapat jual-beli
bensin yang dilakukan antara pedagang bensin dan pelaku. Selain itu, melihat situasi pada
TKP 6 yakni TPS pada SP1, tidak mungkin rasanya jika belasan karung kosong tersedia di
TPS tersebut dalam waktu yang bersamaan. Kami mencurigai bahwa peristiwa ini telah
direncanakan secara rapi sehingga bensin dan karung memang sejak awal telah disiapkan
oleh para pelaku.

Keempat, untuk TKP Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo, dalam rekonstruksi yang
diperagakan yakni mobil berhenti di depan gerbang masuk Mako. Berdasarkan keterangan
keluarga korban yang turut melihat reka adegan, para tersangka hanya turun lalu kembali
lagi masuk ke dalam mobil. Sedangkan jika mengacu pada keterangan penyidik Subdenpom
XVII/C Mimika, menunjukan bahwa ada peristiwa yang tidak diperagakan para pelaku.
Setidaknya ada tiga informasi peristiwa yang terjadi di Mako Brigif Raider 20/Ima Jaya
Keramo. Pertama, Pratu RO yang sempat meminjam pistol untuk menembak korban IN
dikembalikan kepada pemiliknya Kapten Inf. DK di depan mako. Kedua, Tersangka Mayor
Inf. HFD. meminjamkan mobil pribadinya kepada Kapten Inf. DK untuk dibawa menuju
lokasi mutilasi. Ketiga, setelah membakar mobil sewaan di Galian C Distrik Iwaka - Jalan
Trans Nabire korban merk Calya para TSK kembali ke Mako Brigif Raider 20/Ima Jaya
Keramo, untuk menemui Mayor Inf. HFD. di rumah dinasnya guna membicarakan
pembagian hasil rampokan. Keluarga juga curiga bahwa uang hasil rampokan dibagikan di
kediaman Mayor Inf. HFD. Selain itu, penyidik Subdenpom XVII/C Mimika maupun
Satreskrim Polres Mimika tidak berupaya untuk memeriksa apakah terdapat CCTV yang
merekam peristiwa di TKP Mako Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo.

Kelima, TKP 8 diduga sebagai tempat dilakukannya mutilasi terhadap keempat korban.
Berdasarkan keterangan penyidik Subdenpom XVII/C Mimika, proses mutilasi dilakukan
menggunakan alat berupa parang yang diduga milik tersangka Roy. Pasca rekonstruksi
dilakukan, keluarga yang menyaksikan tempat yang telah ditandai sebagai titik mutilasi
tidak sama sekali menemukan bercak darah para korban, baik di jalan aspal, bebatuan,
hingga daun disemak-semak. Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan langsung di TKP
tersebut juga hanya ditemukan bekas tumpukan batu yang oleh pelaku diambil untuk
dimasukan ke dalam karung berisi potongan tubuh korban sebagai pemberat.
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Keenam, TKP 9 yakni tempat pembuangan mayat para korban. Bahwa setelah keempat
korban dimutilasi para tersangka membuang jenazah korban yang dibagi ke dalam enam
buah karung. Para tersangka langsung melempar enam karung dari atas jembatan sungai
Pigapu ke aliran sungai. Melalui keterangan penyidik Subdenpom XVII/C Mimika, di lokasi
jembatan yang sama salah satu tersangka juga membuang besi menyerupai senjata ke
sungai. Pengakuan para tersangka ke penyidik Subdenpom XVII/C Mimika yang
menyatakan bahwa seluruh jenazah korban justru berbanding terbalik dengan fakta
penemuan jenazah. Hampir seluruh kepala keempatnya tidak ditemukan hingga laporan
disusun. Padahal jika mengacu pada hasil penemuan jenazah, bagian kepala yang sekiranya
lebih ringan dari pada bagian tubuh seharusnya potongan potongan tersebut mengapung di
permukaan sungai. Pihak keluarga ragu-ragu jika sisa potongan tubuh seluruhnya di
dibuang di lokasi hasil rekonstruksi. Bahkan, keluarga korban menduga bahwa keempatnya
ditembak pada bagian vital tubuh seperti kepala dan jenazahnya dibuang ditempat
berbeda.

VIII. Pelanggaran Hukum dan HAM

a. Pelanggaran Hukum

Fakta bahwa dalam peristiwa mutilasi terhadap keempat warga sipil, dua diantaranya
dibunuh dengan cara ditembak menggunakan senjata api jenis pistol. Berdasarkan
keterangan yang diperoleh dari penyidik Subdenpom XVII/C Mimika, senjata api tersebut
milik tersangka Kapten Inf. DK. Senjata api dengan laras pendek tersebut terisi amunisi
sebanyak 10 butir. Pada saat terjadinya pembunuhan, Kapten Inf. DK menarik pelatuk
senjatanya sebanyak dua kali di lahan kosong. Tembakan pertama diarahkan ke udara,
sedangkan tembakan kedua diarahkan ke korban dan mengenai tubuh bagian belakang
hingga korban IN meninggal dunia ditempat. Dalam peristiwa tersebut, senjata api milik
Kapten Inf. DK dipinjam oleh tersangka Pratu RO untuk menembak korban AL hingga
nyawanya hilang di depan Mushola jalan SP 1.

Diketahui bahwa senjata tersebut dibawa oleh Kapten Inf. DK keluar markas komando
Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo bukan dalam rangka melaksanakan tugas. Pun ketika
senjata api tersebut digunakan dalam peristiwa 22 Agustus 2022 bukan merupakan bagian
dari melakukan tugas pokok pertahanan, namun justru untuk membunuh warga sipil. Pasal
40 Ayat (1) UU 34/2004 menegaskan bahwa “Setiap prajurit menggunakan pakaian
seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan
tugasnya.” Lebih lanjut dalam penjelasan pasal, peralatan militer yang dimaksud yakni
perlengkapan yang melekat perorangan hingga satuan.

Selain itu, Kapten Inf. DK selaku atasan Pratu RA di Mako Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo
dengan meminjamkan senjata di luar tugas pertahanan merupakan bentuk terhadap
pelanggaran disiplin. Dalam Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Hukum Disiplin Militer (UU 25/2014) dijabarkan bahwa “Atasan wajib:
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menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan saksama, adil,
objektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.”

Para tersangka Militer berdalih bahwa penembakan yang dilakukan melakukan perlawanan
terlebih dahulu. Penyidik Subdenpom XVII/C Mimika mengatakan bahwa para korban
kecewa karena senjata yang hendak dibeli bukanlah senjata asli. Penyidik juga mengaitkan
penjualan senjata tersebut dengan aktivitas korban yang stigmatisasi terlibat dalam
gerakan separatis KKB. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun seseorang dituduh sebagai
pelaku tindak pidana harus diadili melalui proses peradilan pidana. Pembunuhan di luar
hukum atau extra-judicial killing terhadap seseorang yang baru patut diduga berbuat
pidana merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius, diantaranya
pelanggaran hak atas hidup dan proses peradilan yang adil sebagaimana yang dijamin
dalam UUD 1945.

Tindakan para tersangka baik sipil maupun militer yang menghilangkan nyawa orang lain
dalam kasus ini juga telah cukup memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal 340
disebutkan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua
puluh tahun." Bahwa upaya pembunuhan yang dilakukan para tersangka secara sengaja
didahului dengan perencanaan yang dilakukan pada tanggal 19-20 Agustus 2022 di tempat
Gym yang berlokasi di SP1. Sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan penyidik
Subdenpom XVII/C Mimika menyatakan bahwa para tersangka sempat akan membunuh
para korban pada 20 Agustus namun gagal. Selanjutnya pada malam 22 Agustus 2022, para
tersangka kemudian membunuh para korban dengan senjata api hingga benda tumpul.

Dalam peristiwa ini, terdapat korban yang berstatus anak berusia 17 tahun. Berdasarkan
keterangan penyidik Subdenpom XVII/C Mimika, korban JT dipukul menggunakan sebilah
besi berukuran 1 Meter di dekat mobil korban terparkir. Setelah itu leher korban JT ditebas
menggunakan parang hingga tewas seketika. Tindakan yang dilakukan para pelaku jelas
telah melanggar tindak pidana yang diatur khusus dalam Pasal 80 ayat (2) dan (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) yang
menyatakan “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan “Dalam hal anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).”

Bahwa selain tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan melawan hukum, para
tersangka juga melakukan upaya penghilangan barang bukti. Pasal 221 ayat 2 KUHP
menyebut bahwa “barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud
untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau
penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda
terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan
lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau
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kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus
atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.” Bahwa para
tersangka setelah melakukan pembunuhan kemudian melakukan mutilasi terhadap
keempat korban, memasukan potongan tubuh ke dalam karung kemudian membuangnya
ke sungai Pigapu. Selain itu mobil yang disewa korban juga di dibawa ke jalan trans Nabire
untuk kemudian dibakar.

b. Pelanggaran HAM

- Hak Hidup

Selain pelanggaran terhadap berbagai instrumen hukum, tindakan yang dilakukan para
pelaku yang 6 diantaranya merupakan anggota militer aktif jelas masuk ke dalam klasifikasi
pelanggaran HAM.13 Penembakan, Pembunuhan dan mutilasi merupakan tindakan mutlak
yang merampas hak hidup (right to life). Padahal hak ini merupakan bagian dari klasifikasi
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana mandat dari Pasal 28I
ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan konstitusi tersebut pun dipertegas dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM yang menyebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun dan oleh siapapun. UU ini pun secara spesifik menyebutkan hak untuk
hidup meliputi mempertahankan hidup, hidup dengan tenteram, aman, damai, bahagia,
sejahtera lahir dan batin.14 Merampas nyawa seseorang yang di luar hukum jelas
pelanggaran serius terhadap hak ini.

Dalam hukum HAM internasional, hak untuk hidup mendapat pengakuan paling umum
dalam sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Begitupun Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah Indonesia
ratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 mengakui bahwa hak untuk hidup, "harus
dilindungi oleh hukum" dan "tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara
sewenang-wenang".15 Hak untuk hidup bagi yang berusia di bawah 18 tahun harus dijamin

15 United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, International standards
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions,
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-executions/international-standards

14 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Ps. 9 ayat (1) dan (2).

13 Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam Pasal 1 Angka 6 disebutkan
bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku.
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oleh Negara semaksimal mungkin dalam penikmatan hak ini. Hal tersebut dijamin dalam
Pasal 6 Konvensi Hak Anak.

Sehingga perbuatan para pelaku yang melakukan penghilangan nyawa terhadap 4 korban
merupakan bentuk extra-judicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Extra Judicial
Killing is the killing of a person by government authorities without the sanction of any judicial
proceeding or any legal process.16 Tindakan penghilangan nyawa tersebut telah dilalui
dengan illegal karena tanpa melalui proses peradilan yang menghasilkan putusan hukum
inkracht.

- Tindakan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Mutilasi yang dilakukan para pelaku guna menghilangkan jejak merupakan perbuatan yang
sangat keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Secara normatif,
Indonesia memang belum memiliki perangkat hukum yang mumpuni untuk
mengkriminalisasi tindakan mutilasi. Akan tetapi, sudah seharusnya mutilasi dapat
dijadikan sebagai dasar pemberat bagi majelis hakim nantinya yang akan memimpin
persidangan kasus ini.

Para pelaku diketahui bertindak begitu keji dengan memotong-motong tubuh para korban
menjadi beberapa bagian. Kemudian, potongan kaki, badan dan kepala yang sudah terpisah
dimasukan ke dalam karung. Tak sampai disitu, jasad yang sudah dimutilasi tersebut
dibuang ke Sungai Pigapu.

Rangkaian tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Pasal 33 UU
HAM yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaannya. Selain itu, Konvensi Hak Sipil dan Politik juga menekankan
bahwa Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang
keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa
persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah. Terlebih
lagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan lewat UU No. 5 Tahun 1998.

- Hak Anak

Diketahui bahwa salah satu korban yakni AT saat dilakukannya mutilasi masih berusia 17
tahun yang mana jika merujuk pada UU 23 Tahun 2022 yang telah diubah melalui UU 35
Tahun 2014, korban masih masuk dalam kategorisasi anak.17 Pembunuhan dan mutilasi
yang dilakukan salah satunya terhadap korban di bawah umur, lagi-lagi menegaskan Negara
gagal untuk melindungi anak di Papua. Padahal Pasal 53 ayat (1) UU HAM menyebutkan
setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan
meningkatkan taraf kehidupannya.

17 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan

16
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Peristiwa yang menimpa Korban AT merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yakni
perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.18

Tewasnya satu korban anak di Papua merupakan bentuk kegagalan negara dalam
menjalankan kewajibannya dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Stigmatisasi KKB

Diluar pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, kami juga menyayangkan sikap aparat
penegak hukum yang terlalu cepat menduga bahwa para korban merupakan kelompok
kriminal bersenjata. Hal ini jelas menunjukan ketergesa-gesaan dalam penegakan hukum.
Selain itu, framing KKB yang dilakukan oleh Kepolisian kami lihat sebagai upaya
penggiringan opini bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan hal yang wajar karena
terdapat keinginan dari korban untuk melepaskan diri dari NKRI.

KKB merupakan istilah yang biasa disematkan oleh media maupun pemerintah terhadap
kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara, seperti Organisasi Papua
Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam melakukan tindak pidananya.
Namun, belum ada peraturan yang mendefinisikan KKB dan juga belum ada definisi pasti
dari KKB itu sendiri.19 Akan tetapi karena rangkaian kekerasan yang terus berlangsung di
Papua dan melibatkan KKB, pemerintah mulai tahun 2021 lalu menetapkan KKB sebagai
organisasi teroris.

Jikapun mereka terbukti merupakan bagian dari KKB, segala perilaku keji dan sadis seperti
halnya penembakan sewenang-wenang, pembunuhan serta mutilasi tentu saja tak dapat
dibenarkan sama sekali. Hal tersebut tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagai asas esensial dalam hukum
acara pidana.

Setiap kriminil apapun kejahatan yang dilakukan, termasuk jika pelaku merupakan bagian
dari kelompok kriminal bersenjata berhak menjalani proses hukum sebelum dinyatakan
bersalah dan mendapatkan hukuman. Hal tersebut merupakan amanat konstitusi
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1). Equality before the law harus
dimaknakan sebagai setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak
hukum dan pemerintah.20 Asas inipun dipertegas dalam ICCPR, UU HAM dan UU Kekuasaan
Kehakiman.

20

https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b
6bfba

19 KontraS, Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris, hlm. 10.
https://kontras.org/2021/05/01/catatan-kritis-menyoal-redefinisi-kelompok-kriminal-bersenjata-sebagai-o
rganisasi-teroris/

18 Indonesia, UU Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35
Tahun 2014, Ps. 15a.
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Upaya untuk melegalisasi kekerasan dengan menstigma seseorang dengan KKB tentu harus
dihentikan oleh para penegak hukum. Cap teroris pada KKB di Papua atau OPM juga akan
dijadikan dalih aparat untuk terus melakukan kriminalisasi terhadap orang yang dituduh
sebagai KKB di Papua atau OPM. Selama ini saja masyarakat sipil kerap ditangkap, ditahan,
bahkan hingga dieksekusi di lapangan. Dengan adanya cap KKB sebagai teroris,, aparat
semakin mudah untuk mengkriminalisasi, menangkap, menahan seseorang dengan alasan
ada kaitannya dengan aktivitas terorisme.

IX. Pemenuhan Hak-Hak Korban dan Keluarga

Pacsa kasus penembakan, pembunuhan dan mutilasi ini terjadi, selain proses penegakan
hukum yang dikedepankan, hak-hak korban beserta keluarganya tak boleh untuk
dipinggirkan. Secara konseptual korban tindak pidana memiliki hak atas reparasi yang
layak. Pengaturan tersebut pada tingkat Internasional misalnya diatur dalam Basic
Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law. Dalam standar tersebut disebutkan bahwa hak-hak korban meliputi:

a. Akses yang setara dan efektif terhadap keadilan;
b. Reparasi yang memadai, efektif dan segera untuk kerugian yang diderita;
c. Akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.

Sayangnya, selama pemantauan kami baik langsung di lapangan dan media, ketiga hak
korban tersebut belum diberikan secara memadai oleh institusi negara. Hak pertama, yakni
akses terhadap keadilan (access to justice) secara efektif dan setara sejauh ini belum
maksimal, utamanya diberikan kepada keluarga korban. Sejak awal, penegakan hukum
tidak berfokus untuk mencari motif dari pembunuhan para korban. Hal itu terlihat dari
upaya pencarian bukti oleh penyidik yang tidak memeriksa secara komprehensif seluruh
barang bukti. Sebagai contoh, percakapan yang dilakukan oleh para pelaku sebelum
terjadinya pembunuhan dan mutilasi tidak pernah dibuka kepada publik, bahkan
diberitahukan kepada keluarga. Hal ini akhirnya berujung pada terhambatnya keluarga
korban dalam mengakses keadilan.

Masih dalam kerangka access to justice, penyelenggaraan pengadilan juga harus
mempertimbangkan masukan dari keluarga korban. Sejauh ini, seluruh keluarga korban
satu suara dan sepakat bahwa hanya ingin agar pengadilan diadakan di Timika, khususnya
bagi seluruh pelaku militer. Selain itu, agar berjalan transparan dan terbuka untuk umum
dan publik, harus dipastikan bahwa proses peradilan dapat diakses dari awal hingga akhir,
baik untuk pelaku militer maupun sipil. Ke Semuanya harus diadili lewat mekanisme
peradilan umum. Akan tetapi, menurut keterangan Penyidik Subdenpom XVII/C Mimika,
proses yang akan dijalankan murni lewat peradilan militer. Hal tersebut kami nilai
berpotensi menimbulkan ruang ketidakadilan mengingat pengadilan militer terbukti
bermasalah dan berpotensi menciptakan impunitas.
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Begitupun dalam konteks hak atas reparasi, keluarga korban harus segera diberikan
restitusinya atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak
ketiga.21 Ganti kerugian tersebut juga harus sebanding dengan kerugian dan potensi
kerugian yang akan diciptakan akibat dari tindakan para pelaku. Adapun menurut UU
Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi yang menjadi hak korban tindak pidana antara
lain:22 a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang
ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Akan tetapi, sampai
saat ini para keluarga korban belum tersentuh jenis hak ini. Bahkan situasi saat ini
memaksa keluarga korban mengeluarkan materiil yang mereka punya guna mencari
kebenaran dan mendorong kasus pembunuhan terhadap 4 anggota keluarga mereka dapat
diusut secara berkeadilan.

Dalam konteks hak atas informasi pun demikian, korban sempat dihalang-halangi untuk
mengakses informasi secara utuh. Hal tersebut tercermin dalam prosesi sebelum autopsi
dilakukan. Keluarga sama sekali tidak pernah diinformasikan bahwa akan dilakukan
autopsi terhadap keempat jenazah korban. Alasannya pun tidak valid, yakni penyidik dari
Polres Mimika tidak mengetahui keluarga korban.

Lebih jauh, KontraS melihat bahwa sampai sejauh ini tidak ada upaya dari unsur negara
yang hadir untuk memberikan perlindungan fisik maupun perlindungan hukum bagi
keluarga. Semenjak proses pencarian potongan jenazah saja, di awal aktivitas pencarian,
keluarga korban mengorganisir secara mandiri, sebab unsur negara terutama Kepolisian
tidak responsif dalam menanggapi permintaan pencarian tersebut. Berdasarkan
keterangan keluarga korban pun, belum ada upaya aktif yang dilakukan LPSK RI untuk
memberikan perlindungan fisik seperti halnya menawarkan tempat aman guna
maksimalnya hasil kesaksian keluarga korban.

Dalam aspek bantuan hukum, perlindungan hukum bagi keluarga korban pun hingga saat
ini tidak diberikan. Sejauh ini keluarga korban didampingi koalisi kemanusiaan untuk
Papua, yang salah satunya berisikan Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM).

X. Kesimpulan

Dari hasil investigasi sebagaimana telah dijabarkan di diatas, kami menyimpulkan bahwa
telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa keempat korban yakni AL, IN,
AT dan LN. Kami melihat bahwa keempatnya juga merupakan korban stigmatisasi karena
dituduh terlibat dalam gerakan KKB. Hal tersebut padahal sangat bertolak belakang dengan
background pekerjaan dan keseharian para korban, misalnya ada yang berprofesi sebagai
kepala desa, pengurus gereja, hingga bertani. Tanpa proses hukum dan dibuktikan secara

22 Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, Ps 7A.

21 Warih Anjari, Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi, E-Journal Widya Justitia, Vol. 1
No. 1 hlm. 63.
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fair trial keempatnya dibunuh oleh para tersangka sipil dan militer dari kesatuan Denma
Brigif Raider 20/Ima Jaya Keramo. Hal tersebut tentu merupakan bentuk pelanggaran
terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagai asas esensial
dalam hukum acara pidana.

Selain itu, pembunuhan terhadap dua orang korban diantaranya dilakukan dengan
menggunakan senjata api milik tersangka militer yakni Kapten Inf. DK. Satu amunisi yang
diletuskan ke tubuh korban atas nama IN dilakukan oleh Kapten Inf. DK, sedangkan satu
korban AL ditembak oleh Pratu RA setelah meminjam senjata Kapten Inf. DK. Bahwa
tindakan yang dilakukan oleh kedua prajurit militer terhadap penggunaan senjata api
tersebut bukan merupakan dalam pelaksanaan tugas pokok pertahanan. Artinya para
tersangka militer tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang atas penggunaan
terhadap senjata api.

XI. Rekomendasi

Atas dasar berbagai paparan di atas dan temuan terkait fakta-fakta di lapangan, KontraS
merekomendasikan beberapa hal dan mendesak berbagai pihak:

Pertama, Polres Mimika dan Polda Papua untuk mengusut kasus penembakan,
pembunuhan di luar hukum dan mutilasi terhadap 4 warga sipil Nduga di Timika secara
transparan, akuntabel, imparsial dan independen. Atas tindakannya, seluruh pelaku harus
dikenakan delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
Aparat penegak hukum juga harus mendalami seluruh bukti yang ada guna menemukan
motif sesungguhnya dari tindakan yang dilakukan para pelaku. Selain itu, stigmatisasi
dalam proses ini juga harus dihentikan agar proses yang dijalankan tidak bias dan dapat
berlangsung secara independen guna mencari kebenaran materiil. Adapun penyidik harus
melibatkan keluarga korban dalam setiap rangkaian penegakan hukum.

Kedua, Panglima TNI untuk menyelenggarakan penegakan hukum secara berkeadilan agar
para pelaku dihukum dengan menjamin seluruh kebenaran peristiwa tanpa intimidasi dari
pihak manapun. Serta, para pelaku yang berasal dari institusi militer harus segera dipecat.
Sementara itu, sesuai dengan keinginan keluarga korban, seluruh pelaku baik sipil maupun
militer harus diadili lewat peradilan umum yang terbuka. Begitupun untuk lokasi peradilan,
seluruhnya harus diadakan di Timika untuk menjamin akses keluarga korban melihat
jalannya persidangan.

Ketiga, LPSK RI untuk memberikan reparasi dan pemulihan bagi kepentingan keluarga
korban sesuai mekanisme yang ditentukan UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga
harus hadir untuk memberi perlindungan fisik terhadap saksi-saksi yang terlibat dalam
peristiwa ini agar kesaksiannya dapat utuh tanpa adanya intimidasi.

Keempat, Panglima TNI beserta jajarannya untuk segera melakukan mekanisme korektif
secara menyeluruh termasuk meninjau kembali mekanisme penurunan/pergantian
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pasukan, praktik bisnis yang mungkin saja dilakukan, termasuk juga pengawasan yang
ketat di tubuh militer.

Kelima, Pemerintah RI dan DPR RI harus bekerja sama dalam menghentikan segala bentuk
pendekatan militeristik di Papua. Selama ini pendekatan yang dipilih terbukti tidak berhasil
dalam menyelesaikan konflik yang terus berkepanjangan. Alih-alih menciptakan
kedamaian, pendekatan yang digunakan justru terus menimbulkan korban jiwa dan harta
benda. Pemerintah harus segera menarik mundur aparat dari Papua dan memperjelas
situasi keamanan agar konflik dapat terselesaikan.
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XII. Lampiran

1. Bukti Surat Kepengurusan Korban AL sebagai Pengurus Gereja Kemah Injil
Indonesia
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2. Bukti Aktivitas Korban AL yang Berprofesi Sebagai Kontraktor
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3. Bukti Dokumentasi Korban AL Ketika Meresmikan Gereja Baru
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4. Bukti Surat Korban IN sebagai Anggota Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia

61



Halaman. 62



5. Bukti Pengangkatan Korban IN sebagai Kepala Desa/Kampung Yunat
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6. Bukti Aktivitas Korban IN sebagai Kepala Desa/Kampung Yunat
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7. Bukti Korban LN Berupa Administrasi Tes Calon Pegawai Negeri Sipil
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8. Bukti Aktivitas Korban LN pada Saat Mengendarai Speed Boat
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9. Bukti Tanggal Lahir Berupa Kartu Keluarga yang Menunjukan Korban JT
Masih Berusia Anak
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10.Bukti Aktivitas Korban JT pada Saat Bermain Bola dan Berladang
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