
I. PENDAHULUAN: HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS 
POLITIK PASCA OTORITERIANISME 
 
 
I. 1. Pengantar 
 
Laporan ini merupakan laporan kantor-kantor LBH dari 11 propinsi di Indonesia 
di mana Yayasan LBH Indonesia memiliki kantor-kantor cabang. Keseluruhan 
laporan ini berdasarkan pada kasus-kasus yang ditangani oleh kantor-kantor 
LBH, laporan masyarakat yang masuk ke kantor-kantor LBH, hasil investigasi, 
dan juga analisa terhadap berbagai peristiwa yang tidak ditangani secara 
langsung baik melalui media massa ataupun kerjasama dengan berbagai LSM 
lainnya. Laporan ini mengkhususkan kepada tindakan pelanggaran hak-hak sipil 
politik (civil and political rights), yang dilakukan baik oleh aktor-aktor negara 
maupun aktor-aktor bukan negara di propinsi-propinsi di mana YLBHI memiliki 
kantor-kantor cabang. 
 
 
I. 2. Politik Pasca Otoriterianisme: Dispersi Aktor Pelanggar Hak-hak 
Asasi Manusia 
 
Sepanjang tahun 2002 jika kita membaca laporan yang disusun oleh YLBHI dan 
kantor-kantor cabangnya ini, jelas tergambar terjadinya pergeseran yang cukup 
signifikan dalam melihat para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, ataupun 
berbagai tindakan kekerasan yang berlangsung setelah jatuhnya Soeharto. Apa 
yang umumnya disebut sebagai post-authoritarianism politics ini bukan saja 
melahirkan bias dalam melihat pelaku pelanggaran HAM secara langsung, tetapi 
sekaligus menciptakan dan mengisi ‘ruang kosong’ dalam discourse hak asasi 
manusia.  
 
Pertama, yang menjadi ciri-ciri khas dari pergeseran signifikan dalam melihat 
pelaku pelanggaran hak-hak sipil politik adalah cara dari aktor-aktor negara 
untuk merubah diri dari yang sepanjang kepemimpinan rejim Soeharto 
menerapkan tindakan pelanggaran secara langsung (indirect violation actions), 
menjadi melakukan tindakan pelanggaran secara tidak langsung (indirect 
violation actions), yakni dengan memberikan ruang yang cukup besar bagi 
terjadinya berbagai tindak kekerasan komunalisme di berbagai wilayah di 
Indonesia. Tindakan ‘tidak langsung’ ini banyak dapat dilihat pada berbagai 
peristiwa kerusuhan dan konflik komunal, dengan membiarkan terjadinya 
berbagai bentuk intimidasi segolongan masyarakat dengan golongan masyarakat 
lainnya, membiarkan terjadinya berbagai bentuk pembunuhan (lihat kasus 
Maluku, Poso, dan Timor-Timur), juga dengan memberikan dukungan (bisa 
berupa senjata sebagaimana dalam peristiwa Maluku, Poso dan Timor-Timur) 
pada salah satu atau bisa juga kedua kelompok yang sedang bertikai. 
 
Kedua, pergeseran signifikan dari tindakan pelanggaran langsung oleh aktor 
negara ke tindakan tidak langsung, menghasilkan aktor-aktor baru yang benar-
benar muncul oleh ruang yang diciptakan oleh politik pasca otoriterianisme, atau 
perubahan dari aktor pasif menjadi aktor aktif. Dispersi (penyebaran) pelaku 
dari traditional state actors (tentara, polisi, birokrasi) ke aktor-aktor baru ini 
terjadi seiring dengan menguatnya politik aliran setelah kejatuhan Soeharto. 



Aktor-aktor baru ini muncul dalam wujud Satuan Tugas (Satgas) Partai Politik 
(Satgas PDI Perjuangan, Satgas PPP, Satgas Golkar, dll), Laskar-laskar 
berlandaskan ideologi agama (FPI, Laskar Jundullah, Laskar Jihad, dll), Ormas-
ormas baru yang berafiliasi pada partai politik tertentu (BMI, Brigas), ataupun 
Ormas-ormas lama yang dalam pattern politik pasca otoriterianisme ini berlaku 
menjadi lebih aktif (GP Anshor, PP Muhammadiyah, dll) yang selama kekuasaan 
Orde Baru Soeharto tidak memiliki peluang dan kekuasaan untuk 
mengartikulasikan berbagai kepentingan politiknya secara aktif. Aktor-aktor 
baru ini terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan yang dapat dikategorikan 
pelanggaran hak asasi manusia dengan perlindungan dan dukungan dari 
kekuatan politik parta-partai tempat meraka berafiliasi atau didukung oleh 
institusi-insititusi keamanan-pertahanan negara (polisi/militer). Bentuk lainnya 
adalah tindakan institusi-insitusi birokrasi yang lebih aktif dalam memproduksi 
kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM, seperti 
DPR, DPRD I,DPRD II, Bupati, Camat, dll, yang selama mesa otoriterianisme 
Orde Baru lebih banyak bertindak pasif, sekarang menjadi lebih aktif dalam 
mengartikulasikan kepentingan ekonomi-politik mereka, dengan membuat 
berbagai macam kebijakan, ataupun pengerahan massa dan intimidasi dalam 
percaturan politik lokal (pemilihan Gubernur, Bupati, Ketua DPRD I/II, Camat, 
Kepala Desa, dll). 
 
Aktor-aktor pelaku lain non-negara yang menonjol adalah perusahaan-
perusahaan, baik di sektor-sektor  pertambangan, properti (perumahan, 
perkantoran), perkebunan, dan lain-lain. Dalam beberapa bulan tahun terakhir 
ini tindakan pembakaran-pembakaran terhadap wilayah-wilayah yang dijadikan 
target pengembangan perumahan atau perkantoran, atau usaha-usaha 
pembebasan tanah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengembang 
(developer). Model tindakan ini tidak begitu banyak terjadi di mesa rejim Orde 
Baru, karena aparat negara (militer, polisi, birokrasi) akan melakukan tindakan 
langsung dalam melakukan pembebasan, penggusuran, atau pengusiran 
terhadap warga/penduduk di suatu wilayah pemukiman tertentu. Namun pola 
ini bergeser dengan tindakan langsung oleh perusahaaan-perusahaan 
pengembang, dengan perlindungan dari negara, berupa tidak adanya tindak 
lanjut pengusutan yang serius terhadap pelaku pembakaran atau perusakan, 
sebagai bentuk intimidasi terhadap para pemukim. 
 
Ketiga, meningkatnya konflik bersenjata di beberapa wilayah semenjak turunnya 
Soeharto seperti Aceh, Papua, Maluku dan Poso meningkatkan munculnya 
kelompok bersenjata di luar aparat negara, yang melakukan berbagai tindakan 
pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sipil tidak bersenjata. 
Wilayah konflik ini bisa dibagi dua, yaitu: Pertama, wilayah konflik berbasiskan 
gerakan separatisme. Dalam wilayah konflik ini sering terjadi kontak senjata 
antara kelompok bersenjata non-negara dengan aparat militer/polisi. Di Aceh 
ada kelompok bersenjata GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan di Papua ada 
kelompok bersenjata OPM (Organisasi Papua Merdeka). Konflik bersenjata di 
dua wilayah ini mengakibatkan banyaknya jatuh korban di pihak sipil 
(sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 dalam kolom Aceh dan Papua). Kedua, 
konflik berbasiskan konflik komunal. Wilayah konflik ini adalah Poso dan 
Maluku. Dalam wilayah konflik ini kedua kelompok sipil yang bertikai 
menggunakan senjata-senjata rakitan maupun organik (yang amunisinya banyak 
diberikan oleh aparat militer/polisi), dan banyak menimbulkan jatuhnya korban 



masyarakat sipil yang tidak berkaitan langsung dengan konflik. Dalam wilayah 
konflik ini, banyak terjadi tindakan pembiaran atau dalam beberapa kasus 
terjadi bentuk dukungan, dari aparat polisi/militer terhadap aksi penyerangan 
satu kelompok terhadap kelompok lainnya. 
 
Keempat, adalah bagaimana pemerintah yang berkuasa melihat ‘ruang kosong’ 
dalam discourse hak asasi manusia yang didekonstruksi dari discourse yang 
dikonstruksi oleh pemerintahan rejim Soeharto. ‘Ruang kosong’ atau empty 
space yang diciptakan oleh Orde Baru yaitu tidak diperlukan payung legalitas 
bagi suatu tindakan politik yang bertujuan melindungi kekuasaannya, sekalipun 
dilakukan dengan mengabaikan atau melanggar hak-hak sipil-politik 
warganegaranya. ‘Ruang kosong’ ini diisi dengan baik oleh rejim-rejim setelah 
Soeharto, baik yang pada satu sisi, bertujuan untuk memberikan perlindungan 
hak asasi manusia seperti UU No.39/1998 tentang HAM dan Komnas HAM 
(meskipun tercatat banyak kelemahan dan peluang bagi perlindungan atas 
tindakan pelanggaran HAM dan impunity) dan peradilan HAM, sementara di 
sisi yang lain dibuat peraturan yang juga memberikan perlindungan besar bagi 
negara untuk melakukan pelanggaran HAM skala luas, seperti UU Pertahanan, 
UU Anti-Terorisme, RUU TNI, RUU Intelijen, RUU PPK/PPI (Perburuhan). 
 
 
I. 3. Upaya Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Retorika 
dan Realitas 
 
Konstelasi politik pasca otoriterianisme ini secara umum membuka banyak 
ruang baik yang mendukung proses demokratisasi dan promosi perlindungan 
hak asasi manusia, seperti kebebsan pers, independensi lembaga legislatif dari 
kekuasaan eksekutif, namun juga memberikan ruang yang besar pula bagi 
tumbuhnya model-model baru dan aktor-aktor baru pelanggar hak asasi 
manusia. Selain itu sistem peradilan yang sekarang ini ada masih belum mampu 
keluar dari ‘bingkai’ politik otoriterianisme, sehingga masih berada dalam 
sebuah framework yang dipimpin oleh lembaga eksekutif. Beberapa keputusan 
lembaga yudikatif masih memberikan ruang bagi impunity, dan terus 
berlangsungnya tindakan pelanggaran hak asasi manusia. 
 
Laporan pelanggaran hak sipil politik sepanjang tahun 2002 yang dicatat oleh 
kantor-kantor LBH ini memberikan gambaran yang jelas dari retorika 
pemerintah Indonesia dan lembaga tinggi negara lainnya (lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif) tentang upaya dan kerja-kerja bagi perlindungan dan 
promosi hak asasi manusia. Secara umum kasus-kasus peradilan HAM ad hoc 
untuk kasus Timor-Timur merupakan contoh yang gambling, juga tindakan 
kekerasan aparat di berbagai wilayah yang tercatat dalam dokumen ini, hampir 
tidak ada yang diproses lebih lanjut, kalaupun proses hukum dilakukan tidak 
memnuhi standard keadilan bahkan dalam aturan hukum pidana Indonesia 
sendiri (KUHP). Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan Ketua Presidium 
Dewan Papua Theys Eluay yang ditangani LBH Papua, para pelaku hanya 
dijatuhi hukuman 1-3 tahun penjara (dan beberapa diantaranya tidak dipecat 
dari keanggotaannya sebagai aparat militer).  
 
Realitas politik hukum Indonesia menegasikan retorika hukum lembaga-
lembaga tertinggi (MPR) dan tinggi negara (Presiden, DPR, Mahkamah Agung) 



yang selalu berargumentasi tentang pentingnya perlindungan dan promosi HAM 
– dalam hal ini membuat UU No.39 tentang HAM dan Komnas HAM, 
menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga independen, membentuk 
peradilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur, dll – namun selalu melakukan 
penyimpangan dalam praktek-praktek implementasi kebijakan tersebut, 
sehingga menjadi relevan untuk menyebutnya sebagai tindakan dan kebijakan 
retorik. 
 
Dalam realitasnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia 
(baik dalam hal undang-undang, peraturan pemerintah tingkat pusat, propinsi 
dan kabupaten) masih memberikan peluang besar bagi terjadinya pelanggaran 
hak asasi manusia sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku pelanggaran, 
sekaligus juga implementasi kebijakan pemerintah masih secara luas melanggar 
hak asasi manusia, dan aparat negara sebagai aktor dominan pelaku pelanggaran 
hak asasi manusia masih tercatat dengan jleas dalam laporan ini.  
 
Karena itulah, dalam laporan ini menjadi penting untuk terus dikampanyekan 
upaya menentang setiap kebijakan pemerintah dan legislatif yang menjurus 
kepada pembatasan dan menghalangi bagi kerja-kerja perlindungan dan promosi 
hak asasi manusia, baik melalui jalur-jalur formal (judicial review) maupun 
jalur-jalur informal lewat penggalangan kekuatan seluruh unsur-unsur 
masyarakat untuk terus menjaga arah tatanan masyarakat dan ekonomi-politik 
yang demokratis, sebagai satu-satunya wadah bagi dijaminnya hak-hak asasi 
manusia. 
 
 



II. ANALISIS TERHADAP KEJAHATAN HAK SIPIL DAN POLITIK 
 
 
II. 1. Dampak Kekerasan Oleh Negara dan Aktor-aktor Non-Negara  
 
 
II. 1. 1. Fakta 
 
 
II. 1. 1. 1. Jumlah Kasus  
 
11 propinsi (Aceh, Padang, Palembang, Lampung, Surabaya, Makassar, Menado, 
Papua, Bali, Jogya dan Semarang) untuk pembunuhan berjumlah 48 kasus, 
Penyiksaan/Penahanan sewenang-wenang berjumlah 87 kasus, Korban perpu 6 
kasus, Hukuman mati 3 kasus, pengungsi 1 kasus,  sedangkan Impunity tidak ada 
(matriks I). 
 
II. 1. 1. 2. Jumlah Korban  
 
11 propinsi (Aceh, Padang, Palembang, Lampung, Surabaya, Makassar, Manado, 
Papua, Bali, Semarang dan Jogya) untuk pembunuhan berjumlah 351 orang, 
Penyiksaan/Penahanan sewenang-wenang berjumlah  238 orang, Korban perpu 
10 orang, Hukuman mati 4 orang, pengungsi 60 orang,  sedangkan Impuniti 
tidak ada korban (matriks III). 
 
II. 1. 1. 3. Jumlah Pelaku 
 
 Negara: rata-rata pelakunya adalah 

1. Polisi meliputi : Polri,Polda,Polwil,Poltabes /Polres,Polsek, Dalmas dan 
Brimob 

2. TNI AD meliputi : Kopasus,Kodam,Korem, Kodim,Koramil,Zipur 
3. TNI AL meliputi :marinir 
4. Birokarsi meliputi :Pengadilan negeri,Pemda Tk II (bupati),dan presiden  
 
Dengan  jumlah  : 
1. Polisi : 24 kasus 
2. Militer : 10 kasus 
3. Sipil :   5  Kasus 
 
 Non-Negara (Swasta) : PT AMS khusus Pengungsi (Lihat Tabel) 

 
 
II. 1. 2. Analisis Terhadap Fakta 
 
II. 1. 2. 1. LBH Banda Aceh 
 
Biarkan Data Berbicara 
 
Seakan menjadi ritual tahunan bagi LBH Banda Aceh melaporkan kepada publik 
tentang tingkat kekerasan yang terjadi di Aceh.Kekerasan demi kekerasan terus 
saja lahir dan seakan menjadi trade mark di Aceh, Konflik yang telah terjadi 



selama 26 tahun akibat pertarungan politik antara RI dan Gam telah banyak 
melahirkan korban yang begitu banyak dikalangan masyarakat sipil Aceh. 
 
Perundingan yang dilakukan di Jenewa yang di fasilitasi oleh Hendri Dunant 
Centre (HDC) ternyata belum bisa menghentikan secara cepat kasus-kasus 
kekerasan dilapangan yang dilakukan oleh pihak RI dan GAM terhadap 
masyarakat sipil. 
 
II. 1. 2. 1. A. Penyiksaan dan Penangkapan Sewenang-wenang 
 
Secara statistik terlihat bahwa kasus  penyiksaan dan penangkapan sewenang-
wenang menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan TNI maupun POLRI 
merupakan institusi yang paling banyak melakukan kekerasan, pelebelan 
anggota Aceh Merdeka menjadi justifikasi bagi aparat keamanan untuk 
melakukan penangkapan dan seringkali disertai dengan penganiayaan. Tidak ada 
perlindungan apapun yang diberikan kepada para korban sampai ada keputusan 
dari pengadilan yang mengatakan seseorang terlibat atau tidak dengan 
organisasi tersebut. Ironinya hukum tidak mendapat tempat yang layak di Aceh, 
dan instrumen hukum dengan dalih stabilitas keamanan dan menciptakan 
situasi yang kondusif telah dikangkangi oleh aparat keamanan itu sendiri. 
Militer dan polisi seakan mendapat legitimasi untuk melakukan aksi-aksi 
kekerasan tersebut dan terlihat aksi tersebut mendapat perlindungan oleh 
negara, karena sampai hari ini tidak satupun dari aparat militer yang melakukan 
kekerasan di Aceh yang diajukan kemuka pengadilan khususnya pengadilan 
HAM . 
Korban 50 orang bukanlah angka yang akhir tapi masih banyak lagi mungkin 
korban yang jatuh yang tidak tercatat. Kemudian yang harus dilihat disamping 
hukum yang tidak efektif juga instrumen keamanan yang dikirim semuanya 
berkualifikasi tempur mulai dari BRIMOB, Kostrad, Kopassus, Paskhas dan 
Marinir. 
 
Bedasarkan tempat  kabupaten Aceh Utara  menduduki urutan pertama dalam 
jumlah kasus penangkapan dan penyiksaan dengan jumlah 13, Aceh Utara 
memang agak khusus karena disitu ada beberapa proyek vital seperti pupuk, gas 
alam ,exxon mobil, dan kekuatan militer hampir setengah dipusatkan di Aceh 
utara dengan alasan pengamanan proyek vital dan pusat komando operasi 
(Koops TNI) pusatnya di Lhok seumawe, Aceh utara,  disamping itu   panglima 
GAM yang baru juga bermukim di wilayah Aceh Utara. 
 
Selanjutnya disusul Kabupaten Bireun 10 kasus, kabupaten Bireun ini 
merupakan kabupaten yang bersebelahan dengan kabupaten Aceh Utara dimana 
konsentarasi militer RI juga cukup kuat disini.kemudian pidie 7 kasus,, Aceh 
Besar 7, Aceh Timur 6, Aceh selatan 4, Aceh Barat 3, dan Singkil 1. 
 
II. 1. 2. 1. B. Pembunuhan  
 
Ada sebanyak 20 kasus pembunuhan  yang terjadi akibat ekses konflik yang 
berkepanjangan  di Aceh , Kabupaten Aceh utara menduduki urutan pertama  
dengan 7 kasus pembunuhan, disusul Aceh barat 4, Aceh Timur 4, Aceh Pidie 3, 
Aceh Selatan 2, Aceh Besar dan bireun I kasus. Sekali lagi data ini bukanlah yang 
maksimal masih ada diluar ini yang tidak terdata oleh LBH Banda Aceh kasus-



pkasus pembunuhan yang dilakukan baik oleh TNI/POLRI maupun GAM 
disamping itu ada juga pelakunya dari OTK(orang yang tidak Dikenal).Ada 
kendala bahwa tidak ada institusi manapun yang mau bertanggungjawab  ketika 
ditemukan siapa pelaku sebenarnya, dari investigasi yang dilakukan tetap 
TNI/Polri menduduki urutan pertama institusi yang melakukan kekerasan, 
alasanya bahwa terlibat gerakan Aceh merdeka. 
 
Institusi hukum yang sebenarnya bisa diharapkan untuk membuktikan tuduhan 
dari militer tersebut sampai saat ini tidak berfungsi sama sekali di Aceh dari  14 
Pengadilan Negeri yang ada hanya 7 yang dan yang aktif itu berada didaerah 
yang kategorinya aman seperti Sabang, Banda Aceh, langsa, Kuala Simpang, 
Singkil, Kutacane, Takengon sedangkan didaerah yang tingkat kekerasan tinggi 
yang sebetulnya butuh PN  malah tidak ada, akibatnya kerap polisi menjadi 
single fighter artinya dia sebagai penyidik, jaksa dan hakim. KOMNAS HAM 
yang secara UU mempunyai otoritas untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat ternyata sampai saat ini belum serius untuk melakukan 
penyelidikan terhadap kasus pelanggaran ham berat di Aceh, buktinya tidak 
satupun kasus yang sudah mempunyai bukti yang kuat dan pelakunya jelas 
diseret kemukan pengadilan HAM, akibatnya aparat keamanan mendapat  
justifikasi untuk melakukan aksi-aksi Kekerasan di Aceh.  
 
 
II. 1. 2. 2 LBH Papua 
 
II. 1. 2. 2. A. Penyiksaan dan Penahanan Sewenang-wenang 
 
Kondisi politik saat ini di Papua dengan berlakunya Otonomi khusus 
(UUNo.21/2001) seakan tidak merubah rasa kekhawatiran dan kebutuhan 
masyarakat akan rasa aman. Tingkat  kejahatan yang terjadi dan respon polisi  
mengenai Penangkapan, Penahanan dan penyiksaan secara sewenang-wenang di 
Papua khususnya Kota dan Kabupaten Jayapura sudah meresahkan. Kasus 
Penangkapan, penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang yang 2002 sampai 
saat ini ditangani oleh kantor LBH  Papua berjumlah 11 (sebelas) kasus yang 
pelakunya diindikasikan berasal dari masyarakat sipil, aparat TNI-AD dari 
Kesatuan Kopassus (Satgas Cenderawasih) dan dari Anggota Polsek Sentani dan 
Polres Jayapura. 
 
Pola kekerasan yang tercermin dalam pelaksanan tugas Satgas Cenderawasih 
masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari operasi-operasi militer yang 
memang masih merupakan warna tersendiri di Papua. Aparat kepolisian dari 
polres Jayapura dan Polsek Sentani juga masih menganut dan terindoktrinasi 
dengan pola-pola militer sehingga dalam proses penyelidikan untuk penyidikan, 
masyarakat telah disuguhi adegan “ tangkap dulu, peras pengakuannya, segala 
cara dihalalkan untuk mendapat pengakuan” seperti kata Yahya Harahap dalam 
buku Penerapan KUHAP.  
 
Seharusnya Polda Papua lebih proaktif dalam mengambil tindakan tegas 
terhadap anggotanya yang melakukan tindakan-penangkapan dan penahanan 
sewenang-wenang itu, karena pola-pola kekerasan dalam penyelidikan tidak 
sesuai dengan KUHAP dan karenanya melanggar HAM, apalagi Polda Papua 



mencanangkan program community policing dalam pelayanan kepada 
masyarakat.   
 
Model-model penyiksaan yang dilakukan berupa memukul dengan pentungan 
atau  poporsenjata/pistol, menendang dengan sepatu lars, menutup mata 
kemudian merendam di selokan yang berbau, sudah merupakan tindakan yang 
sering dialami oleh tersangka, apalagi yang namanya makian, ancaman ataupun 
intimidasi, bukanlah hal baru lagi. Tersangka biasanya dijemput lebih dahulu; 
tanpa menunjukkan surat perintah tugas dan atau surat penangkapan seperti 
diamanatkan KUHAP, dan setelah ditahan dua hari atau lebih, surat 
penahananpun belum diberikan. Apalagi yang namanya surat pemberitahuan 
kepada keluarga juga tidak ada. Polisi berdalih bahwa surat-surat seperti surat 
penangkapan dan penahanan bisa dititipkan pada ketua RT untuk disampaikan 
pada keluarga tersangka 
 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH Papua dalam merespon tindakan pola 
militer ini adalah antara lain melakukan proteskeras ke Panglima Kodam dan 
membuat Laporan pada Polisi Militer Kodam XVII/Trikora terhadap kasus 
Dandi Prasojo yang tersangkanya anggota TNI-AD dari kesatuan Kopassus. 
Terhadap tersangka pelaku yang anggota polisi; melayangkan surat terbuka dan 
protes keras ke Kapolda Papua dan melapor ke Provoost Polda Papua, serta 
mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri Jayapura, seperti 
dalam kasus Denny Elokpere terhadap Polsek Sentani dan Endy Suparman 
terhadap Polres Jayapura. Upaya ini tentu tidak menjamin dikabulkannya 
permohonan praperadilan/menang dan menyadarkan oknum-oknum 
pemegangsenjata itu, tetapi dari segi upaya penegakan hukum, maka inilah 
komitmen kita dalam membangun kepastian hukum, demokrasi dan HAM. 
 
 
II. 1. 2. 3 LBH Palembang 
 
Semenjak mulai diterapkan sistem Otonomi Daerah, kondisi Hak-hak Sipil 
Politik di Propinsi Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan kondisi masa 
rezim Orde Baru, justru menjadi semakin sewenang-wenang. Legitimasi 
kekuasaan dan aturan hukum menjadi momok (hantu) yang menakuti para 
korban pelanggaran Hak Sipil Politik. 
 
Contoh kasus yang urgent sedang ditangani oleh LBH Palembang mengenai 
Hukuman Mati terhadap 2 (dua) orang terpidana yakni Jurit bin Abdullah dan 
Ibrahim dari kabupaten Sekayu, Sumatera Selatan. Kasus 2 orang terpidana mati 
ini telah mengajukan Grasi kepada Presiden RI, tapi ditolak. Hal ini sangat ironis 
ketika justru terhadap pelaku pelanggaran HAM berat oleh penguasa baik TNI 
maupun kepolisian tidak ada putusan maupun hukuman sama sekali.  
 
Belum lagi penyiksaan dan penganiayaan yang dialami korban pidana mati ini 
ketika dalam proses penyidikan dan penahanan di Polda Sumsel. Korban 
mengalami intimidasi dan penyiksaan oleh aparat kepolisian, hal ini berdasarkan 
testimoni dan bekas pisik dari korban pidana mati itu sendiri. Disaat para 
pencari keadilan (sebelum berstatus terpidana mati) dengan tulus dan itikad baik 
telah mengakui semua perbuatan kriminalnya/pembunuhan atas dasar membela 
diri, bahkan pelaku telah menyerahkan diri ke pihak Polsek setempat. Tetapi 



justru hal ini tidak dihargai sedikitpun, harapan untuk mendapatkan Keadilan 
hasilnya nihil. 
 
Korban pidana mati telah menunggu selama 6 tahun (dari tahun 1997) semenjak 
dijatuhkannya vonis pidana mati oleh Pengadialn Negeri Sekayu, Sumsel. 
Kacaunya/rusaknya penegakan hukum di Indonesia terlihat dari kasus pidana 
mati ini, yakni terhadap kasus ini juga diadili oleh 2 pengadilan yang berbeda 
(PN Sekayu dan PN Palembang) dengan 2 putusan yang berbeda juga yakni 
putusan hukuman mati di PN Sekayu dan hukuman seumur hidup di PN 
Palembang.  Untuk itu Kita tetap berusaha mendesak aparat penegak hukum 
(pihak Mahkamah Agung) untuk menghargai dan menghormati nyawa/jiwa 
manusia yang dilindungi dalam HAM khususnya terhadap pidana mati. 
             
 
II. 1. 2. 4. LBH Makassar 
 
Dalam tahun 2002 jumlah kasus pelanggaran HAM di Makassar berjumlah 9 
kasus, Penyiksaan 8 kasus dan Korban perpu 1 kasus sedangkan  impuniti dan 
Hukuman mati tidak ada. 
Rata-rata kasus pembunuhan dilakukan oleh aparat kepolisian, umumnya 
korban di tuduh selaku  pelaku kejahatan (DPO). Dalam pencariannya korban 
dituduh melarikan diri atau melawan petugas sehingga korban dieksekusi dan 
mati, disamping modus operandi yang demikian  korban terkadang dianiaya 
hingga tewas di penjara. 
 
Disamping kasus  pembunuhan, penyiksaan juga sering dilakukan oleh  korban. 
Dalam kasus yang demikian  umumnya disertai dengan  tembakan  maupun 
penangkapan didalam kekuasaanya, tak jarang korban meninggal di tempat. 
 
Sedangkan dalam  kasus Korban perpu, korban merupakan orang Agung Hamid 
yang dituduh sebagai otak  pelaku  pengeboman  Mall Ratu Indah (MARI) Milik  
Menteri Perdagangan  Yusuf Kalla  di Jln. Ratulangi . Dalam  kasus ini korban 
dituduh  menyimpan  bahan  peledak,namun menurut  penjelasan  dari  pihak 
penyidik bahwa  korban hanya dijadikan sandera agar Agung Hamid 
menyerahkan diri. 
 
Dari serangkaian kasus yang demikian, PBH  LBH  Makassar  telah 
mengupayakan berbagai cara agar pihak  aparat  kepolisian  yang melakukan  
pembunuhan  maupun penyiksaan agar  diproses secara  hukum dengan di adili  
di Pengadilan Negeri dan upaya ini  tidak  pernah berhasil  dan terkadang 
hukuman yang  di berikan  hanya  sebatas  hukuman  administrasi. Dengan  
gambaran  yang demikian maka impunitas  tersebut  masih ada namun  sulit 
untuk  di identifikasi.  
 
Menurut  informasi dari berbagai pihak bahwa  upaya  yang  dilakukan oleh 
aparat  kepolisian  dalam  penanganan pelaku  yang di duga sebagai  pelaku 
kejahatan agar  di eksekusi di tempat dengan melihat  klasifikasi  kejahatannya. 
 
 
II. 1. 2. 5. LBH Yogyakarta 
 



II. 1.2. 5. A. Korban Perpu. 
 
Peraturan pemerintah yang kehadirannya dipaksakan ini muncul akibat 
kegusaran Pemerintah setelah terjadi ledakan di Sari, Legian, Bali. Di sisi lain 
juga tekanan pihak luar negeri yang berhasil mengisukan adanya Terorisme di 
Indonesia, maka muncul peraturan pemerintah pengganti Undeang-Undang No 
1 Th. 2003, yang banyak pihak menilai Perpu ini jelmaan dari Undang-Undang 
Subversif yang digunakan pemerintah Orde Baru untuk “Membungkam” para 
lawan politiknya. Yang jadi masalah sekarang pelaksanaan Perpu ini kadang 
disalahgunakan oleh pihak aparat pemerintah untuk menindak massarakat 
tanpa kaidah atau aturan, maka terjadi penyimpangan dilapangan, sehingga 
banyak kasus kasus yang terjadi yang merugikan masyarakat. Diantaranya 
terjadi penyiksaan, salah tangkap dan tindak semena-mana dari aparat. Kejadian 
tersebut ditemui dan dilaporkan oleh masyarakat di LBH Yogyakarta.   
 
 
II. 1. 2. 6. LBH Surabaya 
 
Pembunuhan terhadap warga sipil masih terjadi di Jawa Timur dan hal tersebut 
menimpa para petani yang tengah menuntut pemenuhan hak ekonominya yaitu : 
hak untuk hidup dengan cara merebut kembali akses terhadap alat produksi 
tanah. Penghilangan nyawa juga terjadi terhadap Buruh yang tengah menuntut 
perbaikan akses terhadap ekonomi berupa kenaikan upah, dan perbaikan sistem 
jaminan sosial.  Pelanggaran hak azasi manusia tersebut merupakan kategori 
pelanggaran HAM berat berupa : penghilangan nyawa orang, sementara para 
aparat yang melakukan pelanggaran HAM tidak pernah diadili menurut aturan 
hukum apapun. Penyiksaan juga terjadi terhadap para petani yang menuntut 
kembalinya hak mereka atas tanah nenek moyangnya. Problem land reform dan 
agrarian reform masih menyumbangkan beberapa pelanggaran HAM primer 
maupun sekunder, begitu juga sengketa antara Buruh dan Majikan. Baik disektor 
formal maupun informal. Selain itu azas retroaktif menimpa pula warga sipil 
yang diduga melakukan tindakan terorisme, padahal ruang lingkup dan masa 
diberlakukannya peraturan pengganti undang-undang melewati dilakukannya 
tindakan terorisme. Kekebalan aparat penegak hukum polisimaupun militer 
masih nampak mendominasi pelanggaran HAM di Jawa Timur karena beberapa 
pelanggaran HAM dalam bentuk apapun tidak mendapatkan respon yang 
sepadan sesuai dengan bobot pelanggaran HAM. Pembiaran ini tentunya akan 
berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dalan segala bentuk di masa 
mendatang, karena tindakan pencegahan dan penjeraan tidak pernah terjadi.   
 
II. 1. 2. 7. LBH Bali 
 
II. 1. 2. 7. A. Korban Perpu No.1 Tahun 2002  
 
Pemberlakuan  Perpu 1 Tahun 2002 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme” pasca  bom Bali  yang menyebabkan tewasnya  lebih dari 200 orang, 
telah memakan korban ,  Pelaksanaan Perpu yang tidak berlaku surut disiasati 
pemerintahan Mega dengan di keluarkannya perpu no 2 tahun 2002 tentang 
“berlakunya Perpu 1 tahun 2002 untuk kasus bom Bali”.     
 



Sebagaimana kasus yang alami oleh bapak Jana  seorang wiraswastawan yang  
bertempat tinggal di Desa Seminyak,  kecamatan kuta, kab Badung.  satu 
keluarga yang terdiri dari  Pak jana (bapak) dan 2 orang anak laki-lakinya harus 
rela  mendekam diruang serse polda Bali tanpa adanya kepastian tentang 
statusnya, selama 1 Minggu. Penangkapan ini semakin terasa aneh ketika; 
pertama yang ditangkap adalah si pemilik bukan si pengelola penyewaan mobil 
dimana selama ini mobilnya di sewakannya, kedua  yang ditangkap adalah hanya 
anggota keluarga laki-laki sementara  yang perempuan seperti istri dan menantu 
dari anaknya pertama dibiarkan dirumah. 
 
Menurut pengakuan pak jana sesaat setelah peledakan bom, ia  didatangi 
beberapa intel berkali-kali dengan alasan bahwa didalam mobil kijangnya yang 
selama ini dijadikan mobil sewaan ( rent car), di depat duduk bagian belakang 
ditemukan residu yang kanya sama dengan residu bom yang banyak ditemui di 
lokasi peledakan.Akan tetapi setelah diminta mana contoh residu yang 
ditemukan tersebut kepolisian tidakpernah melihatkannya.  
Selama di Serse Polda Bali, ia tidak diijinkan kemana-mana,tidak diperiksa atau 
dimintai keterangan bahkan dikunjungi keluarga juga tidak diberikan. hari ke 
empat  saat didampingi LBH Bali barulah keluarga diberikan ijin untuk bertemu  
para tahanan . 
 
Tindakan kepolisian ini jelas-jelas telah membabi buta menerapkan perpu, 
karena tidak memperhatikan adanya bukti permulaan yang cukup dan tanpa  
memberikan kesempatan pada terdakwa untuk di kunjungi keluarga.  Inilah 
dampak dari perpu yang kedepan dapat menyebabkan semakin tidak adanya 
perlindungan HAM bagi pelakunya.      
 
II. 1. 2. 7. B Pengungsi/IDPs (Internal Displacements) 
 
Dalam tahun 2002 tercatat satu kasus pengungsi yang ditangani LBH Bali. Kasus 
ini menimpa 42 Petani dengan 60KK.   Mereka adalah para peserta transmigrasi  
PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Sawityang berasal dari Bali dan bertempat di SP 
VII, kecamatan kendangan, kabupaten ketapang,Kalimantan Barat,  Sebelum 
berangkat mereka diperjanjikan akan mendapatkan ; Rumah dan 
pekarangan,Perkebunan sawit dengan Pola PIR dan Sebelum kebun 
menghasilkan akan dipekerjakan diperusahaan inti PT AMS (Antar Mustika 
Segara) dengan menrima upah sebesar UMR yang berlaku saat itu.  
 
Akan tetepi sesampai dilokasi apa yang dijanjikan jauh dari kenyataan,  
Perkebunan yang diperjanjikan tidak kunjung  diberikan bahkan perkebunan 
yang rencanakan untuk mereka dialihkan ke Trans Lain ,   oleh karena itu untuk 
hidupun mereka harus berusaha menghidupi diri  dengan bekerja diluar luar 
perkebunan yang kemudian oleh PT mereka dianggap  pembengkang dan tidak 
diakui pekerja lagi, 
 
Pernah mereka melakukan penuntutan terhadap PT AMS akan tetapi mereka di 
benturkan dengan adat setempat.inilah yang kemudian membuat mereka tidak 
berani melakukan penuntutan lagi. Selain itu keadaan yang dialami ini sudah 
pernah diajukan  kepada pihak DPRD kalimantan barat, DinasTrans Kalimantan 
Barat, Pemda kalimantan batar dan Setelah tiga tahun bertahan dilokasi maka 
mereka pulang secara bergelombang. 



 
Yang paling memprihatinkan adalah bahwa sesampainya di Bali. Gelombang 
pertama  orang-orang tidak diakui statusnya sebagai trans oleh Dinas 
Transmigrasi Bali. Dengan menyatakan bahwa kesalahan itu terjadikarena 
mereka sendiri yang meninggalkan lokasi, ini menunjukan dinas transmigrasi 
Bali telah melepas tanggungjawabnya. Halserupa hampir menimpa gelombang 
dua akan tetapi karena mereka bisa menunjukan surat jalan dari Dinas trans 
Kaliman barat akhirnya status mereka sebagai trans di akui. Sampai saat ini 
tidak ada kejelasan sastus mereka dan siapa yang harus bertanggung jawab 
terhadap kondisi para trans tersebut, untuk sementara mereka tinggal di Asrama 
Transito milik Dinas Transmigrasi Bali dan sisinya tinggal dikampung-kampung 
bagi yang punya saudara.  
           
 
II. 1. 2. 8. LBH Padang 
 
Sepanjang tahun 2002, hanya satu kasus pelanggaran Hak Sipil Politik yang 
ditangani oleh LBH Padang. Meskipun hanya satu kasus yang ditangani, di 
Sumatera Barat terdapat kasus-kasus pelanggaran Hak Sipil Politik yang muncul 
dimedia massa lokal maupun kasus-kasus yang tidak dilaporkan (Dark Number). 
 
Satu kasus pelanggaran Hak Sipil Politik yang ditangani oleh LBH Padang 
menjadi sangat signifikan karena menyangkut pengenaan Perpu Anti Teroris 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertendensi 
sebagai teroris. 
 
Nagari Aia Bangih Kec. Sungai Beremas Kab.Pasaman berpenduduk 10.000 jiwa 
yang bermata pencarian sebagai nelayan. Nagari Air Bangis bertetangga dengan 
Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kab.Pasaman. Untuk menuju ke 
Nagari Air Bangis dari Nagari Ujung Gading, beroperasi angkutan pedesaan “PO 
Mitra Kebcana” yang rata-rata pemiliknya adalah penduduk Nagari Ujung 
Gading.  
 
Karena nelayan penduduk Nagari Air Bangis sedang paceklik,mereka kemudian 
mengembangkan angkutan alternatif berupa becak motor. Akibatnya timbul 
persaingan antara PO. Mitra Kencana dengan Becak Motor. Penyelesaian 
persuasif sudah dilakukan oleh Wali Nagari Air Bangis dengan pimpinan PO 
Mitra Kencana, yaitu dengan membatasi wilayah operasi kedua belah pihak. Tapi 
penyelesaian ini tidak dapat meredakan konflik. 
 
Pada tanggal 15 Januari 2003 malam beberapa penduduk Nagari Ujung Gading 
melakukan penyerangan ke Nagari Air Bangis. Insiden malam itu, menyebabkan 
lima orang tewas dan satu orang kritis. Pasca konflik itu situasi semakin panas. 
Selanjutnya masyarakat nagari Aia Bangih melakukan penjagaan ketat 
perbatasan nagarinya dengan nagari Ujuang Gadiang. Pada tanggal 18 januari 
2003 terjadi insiden pelemparan bom rakitan yang menyebabkan dua orang 
anggota Polri luka parah.  
 
Pasca rusuh maupun pasca pelemparan Bom Rakitan, beberapa orang penduduk 
Nagari Air Bangis ditangkap oleh Polisi anggota Polsek Simpang Empat. 
Merekan dijerat dengan Perpu No.1/2002 Tentang Kejahatan Terorisme. 



 
 
II. 1. 2. 9. LBH Semarang  
 
II. 1. 2. 9. A. Penyiksaan Sewenang-wenang 
 
Waktu terus berjalan, tahun 2002 menjadi kenangan, meskipun tersimpan luka 
yang mendalam akibat sistem politik dan hukum yang tidak memihak kepada 
masyarakat. Luka yang membekas itu dihadapi salah satunya oleh saudara Mat 
Duwoh. Mat Duwoh adalah seorang yang dibunuh oleh aparat kepolisian di sel 
tahanan. Mat Duwoh dikenal sebagai preman di wilayahnya, Tambak Lorok, 
Semarang. Karena akibat yang tidak jelas, Sueb, saudara Mat Duwoh, dihajar 
oleh aparat Brimob, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Luka-lukanya 
membekas, sampai sekarang. 
 
Dalam mencari keadilan, yang didampingi oleh PBH LBH Semarang, nampaknya 
keadilan berjalan menjauh: Aparat Brimob yang menganiayanya mencoba 
melarikan diri, dan kesatuannya pun ikut menutup membantunya. Sampai 
sekarang, keadilan itu masih diupayakan, dan tak akan pernah berhenti dikejar. 
 
Perlakuan tidak sewenang-wenang ini juga dihadapi petani dalam upaya 
merebut haknya: salah satunya Satimin, dari Kendal. Ketika sedang mengambil 
sisa-sisa tanaman kopi di perkebunan, yang secara kesepakatan bersama 
diperbolehkan, oleh polisi ia ditangkap secara tidak wajar. Dan,tuduhan yang 
diberikan atasnya pun tidak sesuai kenyataan. Dia mengambil tak lebih dari satu 
karung, tapi tuduhan yang diterimanya lebih dari itu. Kriminalisasi petani dalam 
merebut hak akan tanah ini sering diterima olehnya. Satimin  adalah salah 
satunya. 
  
 
 
 
 
 



III . PENANGANAN 
 
 
 
III. 1. Upaya (Advokasi) 
 Non Litigasi (Pendampingan kasus, Aksi, Siaran Pers/konprensi pers, 

Seminar, Dialog/hearing, kampaye lokal, nasional dan International). 
 Litigasi (Judicial revieuw, praperadilan dan pengadilan)    

 
III. 2. Hambatan 
 
II1. 2. 1. Hambatan Eksternal 
 Pelaku kejahatan kemanusiaan tidak pernah diproses secara 

hukum.(Impunity) 
 UU Polri belum mendukung adanya proses di pengadilan Umum (aturan 

dibawahnya) 
 Kurangnya pemahaman hukum oleh aparat penegak hukum. 
 letak geografi ; beberapa daerah konflik tidak dapat dijangkau oleh PBH. 
 Masyarakat kurang respon terhadap persoalan. 
 Jaringan lemah (pers dan NGO). 
 Semakin menguatnya peran militer di pemerintahan 
 UU yang baru banyak memberi perlindungan kepada militer (UU Anti-

Terorisme) 
 
III. 2. 2. Hambatan Internal 
 SDO ; Infrastruktur yang tidak menunjang  
 SDM : Personilnya kurang 

 
 
III. 3. Hasil-hasil yang Ditargetkan 
 
a. Terkampanyenya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi ditingkat lokal, 

nasional dan internasional  
b. Terdampinginya secara hukum korban-korban pelanggaran HAM  
c. Terbangunya kesadaran rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya yang 

dirampas oleh negara  
 
 
 



IV. REKOMENDASI  
 
1. Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengundang 

special   rapporteur on torture,  
2. Menuntutnegara terutama Pemerintah Republik Indonesiauntuk mencabut 

semua kebijakan yang mengedepankan pendekatan militeristik 
3. Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengadili pelanggar 

HAM berat  
4. Menuntut pemerintah  Republik indonesia untuk segera meratifikasi ICCPR, 

ECOSOC, Statuta Roma. 
 
 



V. APPENDIX 
 
 

 

MATRIKS I.  

TABULASI PELANGGARAN HAK SIPOL 

Jumlah Kasus Tahun 2002 s/d Sekarang 

 

 

NO 

  

LBH 

 

JENIS PELANGGARAN 

  PEMBUNUHAN PENYIKSAAN

-PENAHANAN 

SEWENANG-

WENANG 

IMPUNITY KORBAN 

PERPU 

ANTI 

TERORI

S 

HUKUMA

N MATI 

PENGUNGSI 

1 ACEH 20 50 - - - - 

2 PADANG - - - 1 - - 

3 PALEMBANG - 1 - - 1 - 

4 LAMPUNG 1 3 - - - - 

5 JOGJAKARTA 2 2 - 2 - - 

6 SURABAYA 5 4 - 1 2 - 

7 BALI - 2 - 1 - 1 

8 MAKASAR 9 8 - 1 - - 

9 MANADO 3 4 - - - - 

10 PAPUA 7 11 - - - - 

11 SEMARANG 1 2 - - - - 

 TOTAL 48 87 - 6 3 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATRIKS II. 

 TABULASI HAK SIPOL 

Kategori Pelaku Tahun 2002 s/d Sekarang 

 

NO 

  

WILAYAH 

 
JENIS PELANGGARAN 

  PEMBUNUHAN PENYIKSAAN

-

PENAHANAN 

SEWENANG-

WENANG 

IMPUNITY KORBAN 

PERPU 

ANTI 

TERORI

S 

HUKUMA

N MATI 

PENGUNGSI 

1 ACEH -Corp TNI 

-Polri 

-GAM 

-OTK 

-Corp TNI 

-Polri 

-GAM 

-OTK 

- - - - 

2 PADANG - - - POLRI - - 

3 PALEMBANG TNI AD 

POLRI 

 

BUPATI MUBA - - PN. 

SEKAYU 

- 

4 LAMPUNG -TNI AD 

-POLRI 

-KOREM 

GARUDA 

HITAM 

-KODAM 

SRIWIJAYA 

POLISI - - - - 

5 YOGYAKART

A 

MASSA POLISI -  - - 

6 SURABAYA BRIMOB 

POLWILTA BES 

MARINIR 

POLRI - POLRI PRESIDEN - 

7 BALI - POLRI 

TNI 

- POLRI - PT. AMS 

PEMDA 

KALBAR 

PEMDA BALI 

        

8 MAKASAR POLRI TNI 

POLISI 

- - - - 

9 MANADO POLSEK 

MINAHASA 

POLRI - - - - 

10 PAPUA TNI AD/KOPA 

SUS 

TNI 

POLRI 

- - - - 

11 SEMARANG BRIMOB POLRI  

BRIMOB 

    

 

 

 



MATRIKS III. 

TABULASI HAK SIPOL 

JUMLAH KORBAN (Org) TAHUN 2002 s/d Sekarang 

 

 

NO 

 

LBH 

 

JENIS PELANGGARAN 

  PEMBUNUHAN PENYIKSAA

N-

PENAHANA

N 

SEWENANG-

WENANG 

IMPUNITY KORBAN 

PERPU 

ANTI 

TERORIS 

HUKUMA

N MATI 

PENGUNGSI 

1 ACEH 43 185 - - - - 

2 PADANG - - - 2 - - 

3 PALEMBANG - 2 - - 2 - 

4 LAMPUNG 280 4 - 2 - - 

5 JOGJAKARTA 2 20 - 3 - - 

6 SURABAYA 5 4 - 3 2 - 

7 BALI - 10 - 1 - 60 

8 MAKASAR 10 14 - - - - 

9 MANADO 4 6 - - - - 

10 PAPUA 7 11 - - - - 

11 SEMARANG 1 3 - - - - 

 TOTAL 351 238 - 10 4 60 
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