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BAB VII 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KONTRA TERORISME DAN 

RELASINYA TERHADAP ISU HAM DI INDONESIA 

 

Dalam bab ini, secara khusus akan dibahas mengenai sepak 

terjang dari densus 88 dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya 

untuk menangani masalah terorisme di Indonesia. Dalam bab ini juga 

akan dijelaskan terkait apa saja yang mempengaruhi atau menjad faktor 

yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan represif yang dilakukan 

oleh Densus 88 dalam menjalankan tugas, yang kemudian dianggap 

sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pelaksanaan tugas yang dijalankan 

oleh Densus 88, dalam banyak kasus telah menggunakan pendekatan 

represif. Makna kata represif disini adalah penggunaan kekerasan dan 

bahkan eksekusi mati sebelum menjalani sistem peradilan sesuai hukum. 

Kata represif sendiri dalam KBBI memiliki beberapa pemaknaan 

diantaranya (menekan, mengekang, menahan, atau menindas). 

Bab ini akan menunjukkan bahwa memang terjadi penggunaan 

pendekaan represif dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di 

Indonesia. Densus 88 sendiri merupakan pasukan yang dibentuk sebagai 

salah satu hasil dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indoensia 

untuk memberantas terorisme. Untuk itu pembahasan dalam bab ini 

sangat penting karena merupakan bagian yang menunjukkan bahwa ada 

pendekatan represif yang digunakan oleh pemerintah dalam proses 

penanggulangan terorisme. kebijakan pemerintah untuk membentuk 

Densus 88 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang 

kemudian dilakukan oleh pasukan khusus tersebut dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya yang diberikan oleh negara untuk memberantas 

terorisme. Dalam beberapa kasus Densus 88 dalam melaksanakan 

tugasnya juga melakukan pelanggaran HAM dengan menggunakan isu 

ancaman terorisme sebagai pembenar aksi yang dilakukan tersebut. 
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7.1. Pendekatan Represif dan Dugaan Pelanggaran HAM dalam 

Penanggulangan Terorisme di Indonesia 

Dalam pelaksanaan kontra terorisme di indonesia, salah satu 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan represif. Pendekatan 

represif ini terutama dilakukan oleh Densus 88 sebagai pasukan anti teror 

yang berhadapan langsung dengan para terduga terors di Indonesia. 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Densus 88 diangap telah 

melakukan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh sikap represif yang 

seringkali menggunakan kekerasan bahkan hingga menyebabkan 

kematian bagi terduga teroris yang belum terbukti bersalah. Pendekatan 

represif yang dilakukan oleh Densus 88, menurut Hery Firmansyah dapat 

dilihat dari operasi-operasi penyerbuan terhadap tempat persembunyian 

para terduga teroris yang kemudian dalam pelaksanaannya aparat 

Densus 88 menggunakan kekerasan serta tekanan-tekanan fisik 

(Firmansyah, 2010). Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari Komisi 

Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) ketika 

diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa Densus 88 yang 

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah RI, telah banyak 

melakukan tindakan kekerasan, bahkan dalam banyak kasus, operasi 

penangkapan terhadap terduga teroris yang belum tentu bersalah 

berujung pada kematian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 

Indonesia melalui Densus 88 telah menggunakan cara-cara represif yang 

melanggar hukum HAM (A. N. Fikri, 2017). 

Berbicara mengenai penggunaan pendekatan represif oleh 

aparatur penegak hukum dalam hal ini oleh Densus 88, maka memiliki 

relasi yang sangat kuat dengan adanya fenomena kasus dugaan 

pelanggaran HAM di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini 

yang terkait dengan sepak terjang Polri yang merupakan lembaga induk 

dari Densus 88. Komnas HAM dalam laporan tahunan yang dirilis pada 

tahun 2014 dan juga tahun 2017 menunjukkan adanya fakta bahwa 

institusi Polri merupakan institusi yang paling banyak diadukan telah 

melakukan pelanggaran HAM. Adapun data tersebut dapat dilihat dari 

gambar diagram berikut ini: 
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Gambar Grafik 7.1. Pihak yang Diadukan dan 

Diduga Telah Melakukan Pelanggaran HAM Tahun 2012-

2017 

 

 
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 dan 2017 

 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Polri menjadi institusi 

yang paling banyak diadukan dengan dugaan telah terjadinya 

pelanggaran terhadap HAM sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, dengan 

peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2015 hingga mencapai 

2.734 aduan dari masyarakat yang dicatat oleh Komnas HAM. Bahkan 

trend posisi tertinggi sebagai lembaga yang banyak melakukan 

pelanggaran HAM masih disandang Polri hingga tahun 2017. Kasus 

penyiksaan menjadi model bentuk pelanggaran HAM yang mendapatkan 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kepolisian 1938 1845 2483 2734 2290 1652

Korporasi 1126 958 1127 1231 1030 866

Pemerintah Daerah 569 542 771 1011 931 597
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porsi paling besar dalam laporan yang dirilis oleh Komnas HAM 

(Komnas HAM, 2017).  

Sementara rilis laporan dari KONTRAS menunjukkan angka 

jumlah kematian akibat dari senjata aparatur keamanan negara baik dari 

POLRI dan TNI yang ternyata dalam waktu 3 tahun menimbulkan angka 

yang cukup besar. Rilis tersebut sebagaimana diungkapkan oleh 

koordinator KONTRAS Haris Azar sebagai berikut (Azar, 2013): 

 

“Sedikitnya 191 orang tewas akibat peristiwa 

penembakan, sementara 534 lainnya mengalami luka-

luka akibat peristiwa penembakan sepanjang tahun 2011 

sampai dengan 2013. Dengan rincian Polisi menewaskan 

132 orang dan TNI 5 orang”. 

 

Dari paparan data tersebut dapat dilihat bahwa Polisi lebih 

banyak menimbulkan jumlah angka kematian akibat dari penggunaan 

senjata dibandingkan dengan TNI. Posisi urutan pertama sebagai 

lembaga yang paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM yang 

disandang oleh Polri telah melengkapi citra yang dimiliki Densus 88 

sebagai organisasi di bawah naungan Polri itu sendiri. Maka dari itu, 

adanya beberapa kasus yang diduga sebagai tindakan pelanggaran HAM 

oleh Densus 88, tidak bisa dipisahkan dari tingginya angka pelanggaran 

HAM yang dilakukan oleh Polri secara keseluruhan. 

Sementara terkait isu dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan 

oleh Densus 88 dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani para 

terduga teroris di Indonesia, Komnas HAM mencatat masih banyak 

pelanggaran yang dilakukan, terutama terkait kasus yang mengakibatkan 

kematian. Dan selama ini BNPT serta Polri (Densus 88) masih belum 

terbuka terkait data-data terkait jumlah korban jiwa dalam pelaksanaan 

tugas menangani terorisme. Namun, sejak tahun 2002 hingga tahun 2016 

Komnas HAM mencatat setidaknya ada 123 korban jiwa akibat salah 

penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam mengemban tugas 

memberantas terorisme (Komnas HAM, 2016). Selain itu, data yang 

dilansir oleh media Republika menyebutkan bahwa “penanganan 

terorisme yang dilakukan Densus 88 belum bisa dikatakan berhasil. 

Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 120 terduga teroris tewas dalam 
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proses penangkapan dan 40 orang merupakan korban salah tangkap. 

Selain itu, lebih dari 80 persen jumlah yang ditangkap mengalami 

penyiksaan” (Puti Almas, 2016). Bahkan salah satu anggota Panitia 

Khusus rencana perubahan UU anti terorisme dari komisi III yaitu Asrul 

Sani menyebutkan bahwa Polri telah mengakui di depan anggota dewan 

bahwa kadang-kadang mereka menggunakan kekerasan dalam proses 

penangkapan dan proses penggalian informasi. Dan dari 120 orang yang 

tewas dalam proses penangkapan belum ada proses penyelesaian kasus 

yang jelas. Artinya korban yang tewas belum mendapatkan keadilan 

(Sani, 2018). 

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Densus 88 bisa dikatakan sangat 

berpengaruh dan menjadi pemain kunci dalam hal penanganan kasus 

terorisme di Indonesia. banyak pihak yang memuji kinerja Densus 88, 

mengingat efek yang ditimbulkan oleh terjadinya beberapa peristiwa 

teror bom di Indonesia sejak tahun 2000-an menyebabkan rasa takut 

yang luar biasa di kalangan masyarakat. Pemerintah menaruh perhatian 

penuh untuk menangani masalah yang muncul terkait teror bom yang 

terjadi. Oleh karena itu, kemunculan Densus 88 di tengah ketakutan 

masyarakat dianggap sebagai pahlawan yang bisa memberantas para 

teroris yang ada di Indonesia. 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, Densus 88 mulai 

mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Bahkan sempat muncul 

wacana tuntutan dari masyarakat agar Densus 88 dibubarkan. Hal ini 

bukan tanpa alasan. Kontra terhadap Densus 88 muncul dari berbagai 

pihak termasuk masyarakat di Indonesia karena munculnya beberapa 

berita terkait sepak terjang dari Densus 88 dalam memperlakukan para 

terduga teroris yang dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi 

manusia. 

Banyaknya jumlah korban tewas, salah tangkap dan korban 

penyiksaan oleh Densus 88 ini menunjukkan adanya upaya-upaya 

represif yang dilakukan, sehingga membuat citra pasukan anti teror dari 

Polri ini menjadi buruk. Dalam hal ini, Densus 88 dianggap gagal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Meskipun memiliki 

beberapa kewenangan yang istimewa dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagaimana yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, 

namun tetap saja Densus 88 harus bertindak sesuai aturan yang berlaku, 
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mengingat negara Indonsia adalah negara hukum. Namun pada 

kenyataannya masih banyak tindakan pasukan khusus ini yang tidak 

sesuai dan terkesan kurang profesional. 

Sebagai contoh, kasus pelanggaran dan penggunaan kekerasan 

(represif), Densus 88 pernah melakukan salah tangkap terhadap warga 

Solo, Jawa Tengah. Peristiwa salah tangkap tersebut terjadi pada tahun 

2015 yang lalu. Ada dua warga yang menjadi korban salah tangkap 

tersebut. Dua warga Solo tersebut bernama Ayom Penggalih dan Nur 

Syawaludin. 

Peristiwa salah tangkap ini bermula ketika Ayom Penggalih 

hendak pergi ke Masjid untuk melakukan salat zuhur. Saat mengendarai 

sepeda motor, tiba-tiba ia dihadang oleh satuan pasukan Detasemen 

Khusus 88, bahkan salah satu mobil Densus 88 menabrak sepeda motor 

yang dikendarainya hingga terpental. Dalam sebuah pernyataan 

kesaksian dari korban yang dilansir oleh media Viva.co.id, korban 

bercerita (Tim Viva, 2015):  

 

“Saat itu siapa tidak takut melihat rombongan orang 

keluar dari mobil mengeluarkan pistol. Padahal saya 

mau ke masjid, tapi karena kaget saya langsung lari dan 

dihadang mobil Innova. Karena bisa menghindar, 

kemudian ada mobil Innova lagi yang menghadang di 

depannya dan menabrak. Kemudian saya dimasukkan ke 

dalam mobil. Tapi tidak duduk di kursi, namun ditaruh di 

lantai mobil. Mereka juga menekan-nekan kepala saya ke 

lantai mobil. Lalu Saya ditanyain kenal dengan Hamzah. 

Saya jawab tidak (kenal), karena memang tidak kenal. 

Selain itu, ketika di dalam mobil juga ditanyai 'Kamu 

Nur, kamu Nur ya (Nur Rohman)'. Saya jawab tidak”. 

 
 

Kesaksian serupa juga dinyatakan oleh korban yang lain yaitu 

Nur Syawaludin, yang juga diwawancarai dan pernyataan kesaksiannya 

dilansir dalam media Viva.co.id. dalam wawancara tersebut, Nur 

Syawaludin juga bercerita pengalamannya menjadi korban salah tangkap 

Densus 88. Saat itu Nur Syawaludin baru saja keluar dari sebuah 
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showroom jual beli motor. Lalu tiba-tiba dia dihadang oleh mobil dari 

tim Densus 88. Dia mengatakan bahwa (Tim Viva, 2015): 

 

"Setelah mereka keluar langsung mengeluarkan pistol 

dan menodongnya. Selain itu, mereka juga bilang 

berasal dari Densus 88. Mengetahui seperti itu saya pun 

pasrah. Setelah ditangkap dan dimasukkan mobil, 

kemudian saya dibawa ke Polsek Laweyan dan 

dimasukkan ke sel. Nah, setelah itu ada anggota Densus 

datang dan menanyai saya apakah kenal dengan 

Hamzah. Saya jawab tidak". 
 

Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa operasi penangkapan 

yang dilakukan oleh Densus 88 dalam rangka usahanya menangkap 

terduga teroris, tidak dibarengi dengan persiapan yang profesional. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa data serta informasi yang didapatkan oleh 

Densus 88 bisa dikatakan tidak matang dan belum layak untuk dijadikan 

pertimbangan untuk melakukan sebuah operasi penangkapan, yang pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya salah tangkap tersebut. 

Dari kesaksian dua korban tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya Densus 88 saat itu mencari seorang terduga teroris yang 

bernama Nur Rohman. Namun pada kenyataannya, mereka malah 

menangkap dua orang yang tidak bersalah, yaitu Ayom Penggalih dan 

Nur Syawaludin, dengan cara-cara yang dianggap tidak manusiawi. 

Dengan menodongkan senjata api ke arah dua korban salah tangkap 

tersebut, serta memasukkannya ke dalam mobil dan diletakkannya kedua 

korban tersebut di lantai mobil menunjukkan bagaimana cara kerja 

Densus 88 ketika memperlakukan para terduga teroris yang tentu saja 

dengan status hanya terduga seharusnya tim Densus 88 memperlakukan 

para terduga teroris dengan sesuai prosedur dan memperhatikan HAM. 

Apalagi jika ternyata orang yang ditangkap yang awalnya diduga sebagai 

teroris adalah orang yang tidak bersalah. Tentu saja hal tersebut sangat 

merugikan bagi korban salah tangkap yang dilakukan oleh tim Densus 

88 tersebut. 

Kasus salah tangkap tidak hanya terjadi pada korban Ayom 

Penggalih dan Nur Syawaludin. Masalah tidak siapnya Densus 88 dalam 
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menggunakan informasi secara profesional tergambar dari peristiwa 

salah tangkap yang juga terjadi di Solo. Sebagaimana dalam sebuah 

berita yang dirilis oleh laman berita resmi milik Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20-02-2013 oleh 

Komisi III, dengan artikel yang berjudul “Komisi III Patut Bentuk 

Panja Densus 88” menyebutkan bahwa pernah terjadi salah tangkap di 

Solo, di mana ketika itu setelah dipukuli salah seorang korban yang 

bernama Bahrun Naim mendengar perbincangan anggota pasukan 

Densus 88 dengan komandannya. “Maaf Dan, yang dicari Naim atau 

Muin?” (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016).  

Dari kesaksian korban yang dirilis dalam laman berita DPR RI 

tersebut menunjukkan bahwa Densus 88 belum mampu bersikap 

profesional dan masih bermasalah terkait informasi yang dijadikan 

bahan pertimbangan untuk melakukan penangkapan. Selain itu dalam 

penangkapan juga terjadi tindakan kekerasan, padahal korban salah 

tangkap tersebut tidak melakukan perlawanan. 

Beberapa kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Densus 88 

sangat merugikan para  korban baik secara material maupun non-

material. Bahkan Kontras sempat melaporkan tentang peristiwa salah 

tangkap yang terjadi di Lampung. Ada seorang terduga teroris yang 

ditangkap oleh Densus 88 menjelang hari pernikahannya. Ketika itu 

keluarga korban tidak mendapatkan informasi sama sekali dari pihak 

kepolisian hingga akhirnya calon mempelai wanita menikah dengan 

kakak korban, karena korban yang merupakan calon mempelai pria 

ditangkap oleh Densus 88. Namun ternyata setelah beberapa hari setelah 

mempelai wanita menikah dengan kakak korban, barulah si korban 

dilepaskan karena terbukti tidak bersalah (Bidang Hukum Perundang-

Undangan Ham Dan Keamanan Komisi III DPR RI, 2016).  

Dari peristiwa tersebut dapat kita lihat bahwa peristiwa salah 

tangkap yang dilakukan oleh Densus 88 dapat menimbulkan kerugian 

yang luar biasa bagi korban yang menjadi salah tangkap. Selain kasus 

salah tangkap yang terjadi tersebut, pada tahun 2016 Densus 88 kemBali 

membuat polemik dengan terjadinya persitiwa tewasnya seorang yang 

berstatus terduga terorisme meninggal dunia yang diduga dikarenakan 

adanya penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam proses 

penangkapan dan penahanan. 
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Peristiwa tersebut berawal ketika Densus 88 melakukan sebuah 

operasi penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris 

pada 8 Maret 2016. Seseorang yang diduga teroris tersebut bernama 

Siyono, yaitu seorang warga dari Klaten, Jawa Tengah. Namun setelah 

beberapa hari ditahan, tiba-tiba keluarga Siyono diberitahukan bahwa 

Siyono sudah meninggal dunia (Gabrillin, 2016). 

Dalam peristiwa tersebut kemudian memunculkan protes dari 

berbagai pihak. Karena dalam peristiwa kematian Siyono selama proses 

penahanan tersebut telah ditemukan fakta-fakta dari hasil investigasi 

yang dilakukan oleh Komnas HAM , serta PP Muhammadiyah yang 

telah memberikan bantuan advokasi kepada keluarga koban tersebut.  

Dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum yang 

diadakan oleh Komisi III DPR RI Dengan Komnas HAM, PP 

Muhammadiyah dan Kontras, yang diselenggarakan pada selasa, 12 april 

2016, telah disampaikan beberapa temuan fakta. Komisi III DPR RI 

menerima laporan dari Komnas HAM, PP Muhammadiyah dan Kontras 

yang pada intinya telah ditemukan keganjilan-keganjilan dalam 

peristiwa kematian Siyono tersebut. Adapun poin-poin pernyataan yang 

dikeluarkan dalam laporan Dengar Pendapat Umum tersebut, 

diantaranya, DARI Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi 

pelanggaran HAM terhadap Siyono yang telah dilakukan oleh Densus 

88. Komnas HAM memunculkan fakta bahwa pada saat ditangkap pada 

tanggal 8 Maret 2016 oleh 3 orang berpakaian sipil dan tanpa surat 

penangkapan. Ketika ditangkap Siyono dalam keadaan Sehat. Siyono 

ditahan selama 2 hari dan keluarga tidak mendapatkan kabar sama sekali. 

Hingga pada akhirnya pada hari Jumat, 11 Maret 2016, istri dan kakak 

korban dibawa ke Jakarta untuk membesuk korban. Kemudian Sabtu 12 

maret 2016, istri dan kakak korban diberikan sebundel uang di dalam 

amplop besar oleh polwan yang dikatakan untuk mengurus jenazah dan 

biaya sekolah anak korban. Keluarga dibawa untuk melihat jenazah di 

rumah sakit Bhayangkari akan tetapi setiba di Klaten pihak keluarga 

ingin mengganti kain kafan, dihalang-halangi oleh pihak kepolisian. 

Setelah kejadian tersebut pihak keluarga beberapa kali di intimidasi 

untuk menandatangani surat pernyataan ikhlas. Komnas HAM telah 

merangkum semua kejanggalan-kejanggalan yang telah ditemukan 
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dalam 10 poin penting yaitu (Bidang Hukum Perundang-Undangan Ham 

Dan Keamanan Komisi III DPR RI, 2016): 

 

1. Proses pemberitahuan kabar kematian Siyono dilakukan dengan 

cara yang janggal dan tidak terus terang. Suratmi istri Siyono 

merasakan keanehan mengapa pihak kepolisian mengajaknya 

membesuk ke Jakarta, padahal faktanya Siyono sudah meninggal 

dunia.  

2. Selama di RS Bhayangkara, perlakuan 5 polwan anggota Densus 

terlalu berlebihan, terkesan mencoba merayu dengan bujukan 

halus agar mengikhlaskan kematian Siyono, namun selalu 

menghalangi Suratmi saat hendak melihat jenazah Siyono.  

3. Pemberian 2 gepok bungkusan yang disebut salah satu polwan 

berisi uang, diberikan secara terpisah kepada Suratmi dan 

Wagiyono, tetapi tanpa kejelasan uang untuk apa dan tanpa 

tanda terima.  

4. Surat keterangan pemeriksaan jenazah yang diberikan oleh 

dokter RS.Bhayangkara tidak menjelaskan penyebab kematian 

Siyono, hanya dicontreng hasil pemeriksaan luar, tetapi tanpa 

ada penjelasan apapun.  

5. Penunjukkan Sdr.Murlan yang dikatakan dari Tim Pembela 

Muslim, terkesan dipaksakan, karena bukan atas permintaan 

keluarga. Apalagi peran Sdr.Nurlan yang terlalu berlebihan 

dalam mengawasi dan menghalangi setiap orang yang hendak 

melihat kondisi jenazah Siyono.  

6. Pengawalan selama proses pemakaman terkesan berlebihan 

dengan jumlah aparat yang sangat banyak, meski dengan alasan 

kekhawatiran terjadi keributan.  

7. Peran aparat-aparat desa terasa agak berlebihan, mulai sejak 

mengabarkan kematian Siyono dengan berpura-pura mengajak 

keluarga ke Jakarta untuk membesuk. Usai pemakaman Kepala 

Desa beserta Densus berbagai cara mencoba mendesak keluarga 

untuk menandatangani surat pernyataan ikhlas, tidak menuntut 

secara hukum dan tidak bersedia diotopsi.  

8. Adanya upaya sistematis untuk menghalang-halangi rencana 

otopsi dilakukan oleh Komnas HAM dengan berbagai cara.  
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9. Upaya menghalang-halangi juga dilakukan oleh pihak 

kepolisian terhadap para Pengurus PP Muhammadiyah hingga 

para komisioner Komnas HAM.  

10. Pernyataan-pernyataan para petinggi Polri yang menyatakan 

Siyono meninggal karena lemas dan kelelahan melawan Densus 

adalah tidak masuk akal dan lalu dikoreksi dengan pernyataan 

karena hanya dikawal satu Densus dan borgol dilepas sehingga 

kemudian Siyono melawan terjadilah perkelahian.  

 

Selain 10 poin kejanggalan yang disampaikan oleh Komnas 

HAM tersebut, kemudian Komnas HAM juga menambahkan pernyataan 

terkait temuan fakta ketika mayat dari Siyono diautopsi. Dari hasil 

autopsi maka didapat fakta (Bidang Hukum Perundang-Undangan Ham 

Dan Keamanan Komisi III DPR RI, 2016):  
 

1. Pelaksanaan autopsi terhadap mayat korban baru pertama kali 

dilakukan, terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul 

(intravital) dan ditemukannya patah tulang rusuk baik kanan dan 

kiri  

2. Penyebab kematian korban akibat rasa sakit yang besar akibat 

patah tulang dada, patah 5 tulang rusuk bagian kiri (tertutup), 

patah tulang rusuk di kanan (terbuka) menembus jantung.  

3. Tidak adanya perlawanan oleh korban dengan bukti tidak ada 

tangkisan/luka pada tulang di tangan.  

 

Kemudian di samping temuan-temuan yang disampaikan oleh 

Komnas HAM tersebut, ada juga penyampaian laporan temuan dari PP 

Muhammadiyah, yang juga diikutsertakan dalam Rapat Dengar 

Pendapat Umum bersama Komisi III DPR RI tersebut. Dalam hal ini PP 

Muhammadiyah turut memberikan perhatian terhadap peristiwa 

tewasnya Siyono dalam proses penahanan tersebut karena PP 

Muhammadiyah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan 

advokasi terhadap permintaan keluarga almarhum Siyono. 

Dalam laporan tersebut, pada intinya PP Muhammadiyah tidak 

jauh berbeda dengan pernyataan Komnas HAM. PP Muhammadiyah 

lebih banyak berbicara tenang fakta selama mengadvokasi kepentingan 
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keluarga korban. PP Muhammadiyah menegasikan pernyataan dari Polri 

yang seolah enggan untuk melakukan autopsi dengan berbagai mascam 

alasan. Di antaranya pihak Polri beralasan bahwa tidak dilakukannya 

autopsi dikarenakan adanya pemberitaan terkait penghalangan oleh 

warga setempat. Namun ketika PP Muhammadiyah dan Komnas HAM 

memberikan fasilitas untuk dilakukannya autopsi dengan tim dokter 

forensik yang mendapatkan izin, ternyata pemberitaan atas 

penghalangan dari warga setempat tidak terjadi. Justru PP 

Muhammadiyah mengklaim bahwa masyarakat setempat justru sangat 

mendukung keluarga korban. Selain itu, juga dari hasil survey warga 

setempat yang mendukung keluarga korban diduga telah menerima 

ancaman dari aparat desa, sehingga mereka merasa takut. PP 

Muhammadiyah menemukan fakta yang serupa dengan Komnas HAM 

pasca dilakukannya autopsi. Yaitu menyimpulkan bahwa almarhum 

Siyono mati karena mengalami kekerasan. Kemudian dalam laporan 

yang disampaikan PP Muhammadiyah dalam Rapat Dengar Pendapat 

Umum tersebut juga Meminta klarifikasi secara terbuka oleh Kadiv 

Humas Mabes Polri terkait status Alm. Siyono sebagai terduga teroris. 

Namun hasil otopsi selesai dilakukan, pernyataan diubah bahwa alm. 

merupakan tersangka. Selain itu PP Muhammadiyah juga meminta 

Komisi III agar menghadirkan Kadiv Humas Polri pada saat rapat kerja 

dengan Kapolri (Bidang Hukum Perundang-Undangan Ham Dan 

Keamanan Komisi III DPR RI, 2016).  

Sementara itu, dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan (Kontras) yang juga hadir dalam Rapat Dengar 

Pendapat Umum bersama Komisi III DPR RI tersebut, menyampaikan 

hal yang serupa dengan Komnas HAM dan PP Muhammadiyah. Namun 

Kontras lebih menyoroti pada banyaknya kasus kekerasan dan kasus 

salah tangkap yang dilakukan oleh Densus 88 sejak tahun 2002 hingga 

tahun 2016. Banyaknya contoh kasus salah tangkap yang diungkapkan 

oleh kontras dalam pertemuan tersebut kemudian menjadi acuhan dari 

Kontras untuk menyampaikan beberapa masukan dalam forum tersebut. 

Di antaranya adalah (Bidang Hukum Perundang-Undangan Ham Dan 

Keamanan Komisi III DPR RI, 2016): 
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1. Kapolri harus melakukan penindakan terhadap anggota-

anggota Densus 88 yang terbukti melakukan tindakan-tindakan 

pelanggaran dengan mengatasnamakan tindakan 

pemberantasan terorisme, mengingat instrumen kewenangan 

yang diberikan sangat besar dan cenderung dapat 

disalahgunakan karena tidak adanya mekanisme kontrol secara 

eksternal sehingga mengakibatkan peristiwa tersebut. Hal ini 

juga penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi 

korban dan sebagai pemberian efek jera bagi anggota di 

lapangan yang menggunakan kekuatan secara berlebihan.  

2. Komisi III DPR RI sebagai lembaga legislatif yang bermitra 

dengan Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

prosedur keamanan yang diambil tidak melenceng dari 

prasyarat akuntabilitas dan transparansi yang digunakan. 

Dalam melakukan evaluasi juga harus melibatkan Komnas 

HAM, Komnas Perempuan, KPK, Kompolnas, Ombudsman, dan 

sebagainya untuk memberikan masukan dan memberikan ruang 

pengawasan eksternal yang ketat dan terukur.  

3. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk melakukan 

pemulihan dan ganti rugi yang diberikan kepada individu atau 

warga yang telah dirampas kemerdekaan hak-hak asasinya.  

4. Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KPK, Kompolnas, 

Ombudsman, dan LPSK dapat berperan lebih aktif untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat Negara yang 

melakukan fungsi pemberantasan terorisme sebagaimana tugas 

dan kewenangan yang dimiliki.  

 

Pada intinya, Kontras menginginkan adanya perbaikan serta 

kontrol yang jelas terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Densus 

88. Hal tersebut disuarakan dalam pertemuan tersebut dengan 

harapan kasus meninggalnya terduga teroris yang bernama Siyono 

tidak terulang di kemudian hari. 

Seringnya penggunaan metode kekerasan yang dilakukan 

oleh Densus 8 dalam operasi penangkapan terhadap terduga teroris, 

mengakibatkan potensi dugaan pelanggaran HAM terbuka lebar. 

Banyak fakta yang muncul menunjukkan bahwa Densus 88 kadang-
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kadang menggunakan kekerasan yang semestinya tidak dilakukan 

ketika melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme. Apalagi 

jika terduga tidak melakukan perlawanan. Maka Densus 88 tidak 

dibenarkan untuk menggunakan kekerasan. Bahkan tidak jarang, 

metode kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 sampai 

menyebabkan kematian pada korban yang belum menjalani proses 

peradilan dan belum terbukti bersalah, seperti yang dialami Siyono 

pada contoh kasus yang dibahas sebelumnya. 

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 pernah 

menjadi sebuah isu yang menarik perhatian banyak pihak. Pada tahun 

2007, pernah terjadi peristiwa penangkapan para terduga terorisme 

yang terjadi pada 22 Januari 2007 di Tanah Runtuh, Kelurahan 

Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Peristiwa 

penangkapan yang dilakukan  Densus 88 tersebut diduga telah 

menyalahi aturan dengan melakukan tindakan-tindakan yang 

berlebihan dan banyak menggunakan tindakan kekerasan. Peristiwa 

penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut pada awalnya 

luput dari perhatian publik. Akhirnya muncul video penangkapan 

yang dilakukan Densus 88 tersebut dan menjadi populer di media 

Youtube.  

Kepopuleran video penangkapan tersebut menarik perhatian 

Komnas HAM. Karena pada akhir bulan Februari 2013, Komnas 

HAM mendapatkan informasi terkait munculnya video di Youtube 

yang berisi tentang peristiwa penangkapan para terduga teroris yang 

dilakukan oleh Densus 88 dengan menggunakan kekerasan. 

Akhirnya Komnas HAM mulai melakukan penyelidikan untuk 

mengungkap kebenaran dari beredarnya video tersebut.  

Penyelidikan terhadap kebenaran video yang beredar tersebut 

mulai dilakukan pada 11 Maret 2013. Setelah melakukan 

pemantauan dan penyelidikan melalui wawancara dengan para saksi 

serta  tinjauan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Komnas 

HAM, diperoleh fakta bahwa, peristiwa yang terekam dalam video 

kekerasan yang dilakukan Densus 88 adalah benar-benar terjadi pada 

22 Januari 2007 di Tanah Runtuh, Kelurahan Gebang Rejo, 

Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Kesimpulan ini diperoleh 

setelah Komnas HAM mendapatkan fakta tersebut berdasarkan 
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pengakuan dari para korban, serta para saksi mata.  Selain itu 

Komnas HAM juga secara langsung melakukan rekonstruksi di titik 

lokasi TKP yang persis sama dengan yang terekam di video tersebut. 

Adapun fakta-fakta yang ditemukan Komnas HAM terkait video 

penangkapan terduga terorisme yang dilakukan Densus 88 dengan 

menggunakan kekerasan tersebut antara lain (Komnas HAM, 2013): 
 

1. Bahwa diperoleh fakta pelaku tindakan kekerasan dan 

penyiksaan yang ada dalam video itu terdapat beberapa anggota 

Densus 88 sebagaimana kesaksian para saksi mata serta  terlihat 

jelas,  sebagaimana terekam dalam video itu. (Lihat menit ke: 

01.57; 02.01; 03.11; 03.43; 04.03; 04.49; 05.07; 07.00; 07.03; 

07.34; 07.37; 07.38.; 08.33; 08.11). 

2. Pada peristiwa tersebut, 3 (tiga) orang ditembak di lokasi 

kejadian yaitu Sdr. Icang (meninggal dunia ditempat), Sdr. 

Rasiman (pada bagian kaki kanan meskipun sudah menyerah, 

bertelanjang dan mengangkat tangan) dan Sdr. Wiwin (pada 

bagian dada tembus punggung, meskipun sudah menyerah, 

mengangkat tangan dan sudah telanjang dada hanya 

menggunakan celana dalam). Meskipun sudah terluka Wiwin, 

masih diinterograsi bahkan dilecehkan dengan kata-kata yang 

bernuansa SARA. Selain itu, Tugiran dan Rasiman yang juga 

mengalami penganiayaan. Para korban ini bahkan masih 

mengalami siksaan-siksaan sejak di lokasi,  dalam perjalanan 

hingga ketika diinterograsi di Polres. 

3. Bahwa kejadian dalam video itu merupakan salah satu peristiwa 

yang tidak terlepas dari rangkaian kejadian-kejadian 

sebelumnya, saat terjadinya bentrok antara Polri dengan warga 

masyarakat  22 Oktober 2006, dipicu adanya rencana 

penangkapan 29 DPO di saat yang dianggap oleh masyarakat 

tidak tepat saatnya, yakni sehari menjelang Idul Fitri, ketika 

warga lebih berkonsentrasi mempersiapkan malam takbiran dan 

Sholat Idul Fitri esok harinya.   

4. Setelah penetapan 29 DPO yang menyebabkan tekanan aparat 

kepolisian dan Densus 88 yang semakin intensif, terjadilah 

serangan besar-besaran oleh ratusan aparat kepolisian dan 



 

 

238 

 

Densus 88, yang membuat mereka berusaha bertahan. Merasa 

terdesak akhirnya sekitar 6 (enam) orang yaitu Sdr. Tugiran, 

Sdr. Rasiman, Sdr. Wiwin, Sdr. Fachrudin, Sdr. Ridwan, dan Sdr. 

Icang berlari menuju Jl. Pembantu Gubernur dan kemudian 

masuk di rumah Ustadz Tarmizji dan ternyata disekitarnya telah 

dikepung Anggota Densus 88..  

5. Terhadap Sdr. Fachrudin, saat ditangkap dalam kondisi yang 

sehat dan tidak mengalami penembakan, namun sehari setelah 

ditahan di Polda Sulawesi Tengah,  Fachrudin  tewas  dengan 

kondisi tubuh yang memprihatinkan. Selain menewaskan 1 DPO 

(Icang), tewasnya 11 orang lainnya yang bukan DPO di 

tempat  kejadian (Firman, Nurgam alias Om Gam, Idrus, Totok, 

Yusuf, Muh. Syafri alias Andrias, Afrianto alias Mumin, Hiban, 

Huma, Sudarsono, dan Ridwan Wahab alias Gunawan), serta 

seorang anggota Polri  (Bripka Ronny), patut 

disesalkan.  Terhadap peristiwa penembakan Densus 88 kepada 

terduga/tersangka tindak pidana terorisme orang di Tanah 

Runtuh yang sampai mengakibatkan meninggal dunia tanpa 

proses hukum diduga adanya pelanggaran hak untuk hidup 

sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

6. Komnas HAM mendapatkan fakta bahwa sebagian korban 

sebenarnya masih bernyawa dan memungkinkan bisa 

diselamatkan, namun sayangnya tidak ada upaya melakukan 

tindakan pertolongan, bahkan terkesan sengaja dibiarkan 

hingga akhirnya tewas. Komnas HAM mengecam tindakan kejam 

yang tidak manusiawi ini, yang sengaja dilakukan justru oleh 

aparat Kepolisian. Apalagi diperoleh fakta sebagian besar 

korban tewas dalam kondisi jenazah yang sangat mengenaskan. 

7. Pengerahan ratusan aparat dalam tim Gabungan Polri secara 

besar-besaran, termasuk melibatkan Densus 88, dalam sebuah 

operasi yang dilengkapi peralatan berstandar tempur, dengan 

tujuan menangkap 29 DPO di sebuah wilayah pemukiman padat, 

tindakan yang sangat berlebihan. Apalagi kemudian serangan 

ini membuat kepanikan warga, menyebabkan sejumlah korban 

luka, akibat serangan tiba-tiba dari pihak 
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aparat,  hingga  tewasnya 13 korban jiwa yang justru bukan 

DPO yang dicari.   

8. Peristiwa 22 Januari 2007 merupakan tindakan berlebihan 

karena justru sama sekali tidak mengindahkan rekomendasi Tim 

Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Menko Polhukam. 

Dalam rekomendasinya TPF justru meminta Polri melakukan 

pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Islam, sekaligus 

menunjukkan rasa simpati dan keprihatinan atas insiden yang 

menimbulkan korban di kalangan masyarakat pada peristiwa 

bentrok aparat dengan warga 22 Oktober 2006 yang 

menyebabkan tewasnya seorang warga (Syaifudin) dan melukai 

beberapa warga . Tim TPF juga merekomendasikan agar Polri 

meminta permohonan maaf kepada umat Islam di Poso yang saat 

itu sedang dalam suasana menghadapi Idul Fitri, khususnya 

kepada keluarga korban sekaligus sebagai upaya silaturahmi 

untuk saling memaafkan. 

9. Dalam rekomendasinya 20 Nopember TPF menyatakan bahwa 

yang menjadi pemicu konflik antara warga dengan aparat 

karena masih adanya dampak dari kasus kerusuhan SARA masa 

lalu yang masih menyisakan dendam di kalangan umat Islam di 

Poso. 

 

Temuan dari hasil investigasi terkait perlakuan yang diduga 

melanggar HAM yang dilakukan oleh Densus 88 sebagai respon 

beredarnya video kekerasan tersebut menunjukkan bahwa memang telah 

terjadi penyalahgunaan wewenang pada kasus tersebut. Bahkan, dari 

para terduga teroris yang ditangkap telah meninggal setelah ditahan oleh 

Densus 88. Tindakan kekerasan yang diperlihatkan oleh Densus 88 

dalam rekaman video yang beredar tersebut telah diverifikasi 

sebelumnya oleh Komnas HAM. Hal itu membuat pihak Densus 88 tidak 

bisa mengelak untuk tidak mengakui tindakan yang termasuk melanggar 

hukum yang dilakukan oleh tim kepolisian dalam menangani masalah 

terorisme di Indonesia.  

Adapun fakta-fakta yang telah ada tersebut telah menunjukkan 

bahwa tim Densus 88 telah melakukan pelanggaran terhadap HAM yang 

sudah dilindungi dengan konstitusi yang sah oleh negara. Tim Densus 88 
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dalam kaitannya dengan beberapa peristiwa salah tangkap, melakukan 

penyiksaan (bahkan ada yang sampai maninggal dunia), yang dilakukan 

terhadap terduga teroris tersebut telah melanggar beberapa pasal dalam 

hukum yang berlaku di Indonesia. terutama pasal-pasal tentang hak asasi 

manusia yang merupakan bentuk adopsi atau ratifikasi dari hukum HAM 

internasional. Adapun beberapa pasal yang telah dilanggar oleh Densus 

88 antara lain : 

 

a. Pasal 28 A Undang-undang dasar 1945, yang berbunyi: Setiap 

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya 

 

b. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan 

Politik, yang disahkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 

International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang 

berbunyi: Setiap Manusia Berhak Atas Hak Untuk Hidup Yang 

Melekat Pada Dirinya. Hak Ini Wajib Dilindungi Oleh Hukum. 

Tidak Seorang Pun Dapat Dirampas Hak Hidupnya Secara 

Sewenang-Wenang. 

 

c. Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang dasar 1945 dan Pasal 4 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, yang berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapapun 

 

d. Pasal 33 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak 

Asasi Manusia. Ayat (1), yang berbunyi: Setiap orang berhak 

untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaannya. 
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Ayat (2), yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk bebas dari 

penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. 

 

e. Pasal 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak 

Asasi Manusia, yang berbunyi: Setiap orang tidak boleh 

ditangkap, dittahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau 

dibuang secara sewenag-wenang. 

 

f. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia, yang berbuyi: Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang 

adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan 

hukum. 

 

g. Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak 

Asasi Manusia, yang berbunyi: Setiap orang, tanpa diskriminasi, 

berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara 

pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan 

hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh 

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil 

dan benar. 

 

h. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang  

Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: Setiap orang yang 

ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan 

sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai 

dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang 

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang 

diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Dalam pasal-pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa setiap 

warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah mendapatkan 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang sudah melekat dalam dirinya dan 
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tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak untuk hidup, hak untuk 

mendapatkan keadilan, bahkan hak untuk tidak disiksa sudah dijamin 

dalam undang-undang RI. Sementara dalam fakta yang ada dan sudah 

dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini menunjukkan bahwa tim 

Densus 88 telah melanggar hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan 

keadilan tanpa diskriminasi, serta hak untuk tidak disiksa yang dimiliki 

oleh para terduga teroris, yang telah dijamin dan dilindungi oleh undang-

undang. 

Dan yang paling memprihatinkan dalam kasus ini adalah, yang 

seharusnya Densus 88 yang merupakan satu kesatuan dengan institusi 

Polri, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah justru malah 

melakukan pelanggaran HAM. Mengingat adanya Pasal 8 Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: 

Hak Asasi Manusia Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 

Pemerintah.  

Jelas dalam pasal tersebut pemerintah adalah penanggungjawab 

atas terjaminnya hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara 

Indonesia. namun dalam kasus ini tim Densus 88 yang merupakan 

kepanjangan tangan atau aparatur negara, justru melakukan tindakan 

yang melanggar HAM di Indonesia dengan melakukan tindakan-

tindakan kekerasan, bahkan eksekusi mati tanpa adanya proses hukum. 

Apa yang sudah dilakukan oleh tim Densus 88 dalam 

pemberantasan terorisme di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan pencegahan terorisme yang sudah dirumuskan oleh BNPT 

(Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Dalam Blueprint 

Pencegahan Terorisme yang diterbitkan oleh BNPT pada tahun 2014, 

sudah sangat jelas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan 

terorisme harus dilakukan dengan menjunjung beberapa prinsip dasar. 

Diantaranya adalah (Deputi Bidang Pencegahan, 2014):  

 

a. Prinsip Supremasi Hukum 

Seluruh kebijakan pencegahan terorisme 

diimplementasikan dengan menjunjung tinggi hukum 

yang berlaku di Indonesia. Prinsip kepastian dan 
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supremasi hukum merupakan upaya untuk 

menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi 

tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan 

masyarakat tanpa ada intervensi oleh dan dari pihak 

manapun termasuk oleh penyelenggara negara. 

Prinsip supremasi hukum juga bermakna sebagai 

pengakuan dan penghormatan tentang superioritas 

hukum sebagai aturan main (role of the game) dalam 

seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan 

bernegara secara jujur dan adil. 

 

b. Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) 

Semua kebijakan pencegahan terorisme didasarkan 

pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi 

manusia, mengingat HAM bersifat universal (hak 

yang bersifat melekat dan dimliki oleh manusia 

karena kodratnya sebagai manusia), indivisible 

(tidak dapat dicabut), dan interelated atau 

interdependency (bahwa antara hak sipil dan 

eksosbud sesungguhnya memiliki sifat saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak 

yang satu dan yang lain). Undang-Undang Dasar 

1945 menegaskan bahwa negara mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan 

perlindungan HAM warga negaranya. 

 

c. Prinsip Kesetaraan  

Seluruh kebijakan pencegahan terorisme dilakukan 

atas sebuah prinsip bahwa semua orang berada pada 

posisi yang sama dan saling menghormati satu sama 

lain. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan 

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di depan hukum. 
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d. Prinsip Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kebijakan pencegahan terorisme mengacu pada 

sebuah prinsip tentang pentingnya pembinaan dan 

pemberdayaan napi teroris, mantan napi, keluarga, 

dan masyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan 

bertujuan memulihkan napi teroris, mantan napi, 

keluarga dan jaringannya agar mampu bersosialisasi 

dan kemBali ke masyarakat sebagai individu yang 

utuh dalam aspek mental, emosional dan sosial, 

sehingga dapat hidup secar wajar sebagai warga 

yang baik dan bertanggungjawab. 

 

Apa yang sudah dilakukan oleh Densus 88 tidak mencerminkan 

prinsip yang telah dirumuskan oleh BNPT dalam proses penanggulangan 

terorisme di Indonesia. Dari segi hukum, bila kita ambil contoh beberapa 

kasus penangkapan terduga teroris yang mati di tempat kejadian, maka 

hal tersebut telah melanggar prinsip supremasi hukum dan kesetaraan. 

Para terduga teroris tidak mendapatkan haknya untuk menjalani proses 

peradilan untuk membuktikan bahwa terduga teroris tersebut benar-

benar bersalah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu, tindak kekerasan, bahkan hingga menyebabkan kematian 

yang dilakukan oleh tim Densus 88 dalam pelaksanaan tugasnya juga 

bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam terbitan Blueprint Pencegahan Trorisme oleh BNPT 

tersebut. Dengan banyaknya terduga teroris yang tewas saat proses 

penangkapan maka dengan otomatis prinsip pembinaan dan 

pemberdayaan juga tidak dapat terlaksana dengan baik. Itu artinya upaya 

proses deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT dengan merumuskan 

prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya tidak akan bisa terlaksana 

dengan baik selama Densus 88 masih menggunakan pendekatan yang 

cenderung “keras” bahkan melanggar HAM dalam setiap upaya 

penangkapan terhadap para terduga teroris di Indonesia. 

Beberapa kasus salah tangkap, tindakan kekerasan, hingga 

menyebabkan kematian terduga terorisme tanpa melalui proses 

pengadilan telah mewarnai sepak terjang Densus 88 dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya yang menunjukkan bahwa memang ada sikap 
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represif dari pemerintah dalam menghadapi isu terorisme. Yang 

kemudian hal ini diduga sebagai bentuk dari pelanggaran HAM. Dalam 

hal ini, beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 telah 

menarik protes dan perhatian yang cukup besar dari masyarakat secara 

umum ataupun beberapa lembaga negara seperti Komnas HAM, serta 

DPR RI khususnya Komisi III. Hal itu seharusnya menjadikan bahan 

evaluasi bagi institusi Polri secara umum, dan pasukan Detasemen 

Khusus 88 pada khususnya untuk berbenah dan memperbaiki diri untuk 

menghindari kasus serupa dimasa yang akan datang. 

 

7.2. Faktor Pendukung Terjadinya Dugaan Pelanggaran HAM 

dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia 

Beberapa kasus yang terjadi, yang kemudian dianggap sebagai 

bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tim densus 88 ketika 

bertugas untuk memberantas terorisme di Indonesia, tentu saja memiliki 

beberapa faktor yang kemudian menjadi penyebab terjadinya kasus yang 

diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM tersebut. 

Adapun faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya kasus 

yang diduga bentuk pelanggaran HAM oleh densus 88 adalah karena 

adanya sistem aturan atau regulasi yang masih belum jelas, Regulasi 

yang mengatur terkait standart operasi yang harus dilakukan oleh tim 

Densus 88 ketika melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme 

masih belum memadahi. Sebagai contoh adalah seringnya tim densus 

melakukan salah tangkap. Kasus salah tangkap yang kerap terjadi 

menunjukkan bahwa regulasi tentang standart operasi yang dilakukan 

belum memadahi. Kerjasama antar lembaga dalam hal ini antara densus 

88 dengan BIN patut dipertanyakan. Selain itu regulasi untuk melakukan 

evaluasi dan kontrol terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh 

densus 88 masih belum bisa menjamin profesionalime densus 88 itu 

sendiri. Dengan tidak adanya aturan yang jelas terkait kontrol dan 

evaluasi maka membuat terbukanya peluang pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh densus 88 (A. N. Fikri, 2017). 

Dalam sebuah penyidikan kasus terorisme yang dilakukan oleh 

kepolisian, tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang dianggap sebagai 

bentuk pelanggaran HAM. Beberapa penyidik kadangkala menggunakan 

cara-cara yang diangap berlebihan untuk menggali keterangan dari para 
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terduga teroris. Namun karena para terduga teroris ini memang sudah 

terlatih untuk tidak memberikan keterangan, maka ada kalanya petugas 

penyidik terpancing untuk menggunakan segala cara guna menggali 

informasi yang lebih dalam dari terduga teroris tersebut. Memang ada 

dilema yang terjadi dalam proses tersebut. Untuk itu dibutuhkan sebuah 

mekanisme yang jelas dalam penanganan kasus-kasus terorisme. segala 

instrumen yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam proses 

penyidikan harus jelas diatur dalam undang-undang, supaya ketika 

terjadi pelanggaran yang menyimpang dari aturan dapat dideteksi dan 

dapat dengan mudah dibuktikan secara hukum. Segala atauran terkait 

upaya penanggulangan terorisme harus dibuat sedetil mungkin, dengan 

tetap memegang prinsip bahwa pembuatan aturan harus dengan landasan 

tujuan penegakan hukum, bukannya atas dasar landasan tujuan 

kesewenang-wenangan dari pemerintah terhadap rakyatnya (Sitompul, 

2017). Itu artinya ketidakjelasan aturan terkait penanganan kasus 

terorisme di Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuka peluang 

terjadinya peanggaran HAM. 

Kemudian faktor kedua adalah kondisi SDM yang ada dalam 

organisasi Densus 88 itu sendiri. Masalah SDM dari tim densus 88 itu 

sendiri adalah adanya Paham bahwa masalah terorisme adalah masalah 

yang urgent, yang kemudian masuk kedalam klasifikasi tindak kejahatan 

yang luar biasa, membuat penanganan masalah terorisme di Indonesia 

terkesan prematur, yang kemudian membuat para personil densus 88 

menganggap bahwa tindak pidana terorisme ini sama sekali berbeda 

dengan tindak pidana yang lain. Hal ini yang kemudian menyebabkan 

pemahaman atau kesadaran atas HAM oleh para personil densus 88 

dalam menangani terorisme di Indonesia sangat minim. Maka dari itu 

tidak heran jika pada beberapa kasus tim densus 88 tidak 

mempertimbangkan dimensi HAM dalam operasi penangkapan yang 

dilakukan. Hasilnya tim densus 88 banyak menggunakan metode-

metode kekerasa yang pada dasarnya hal itu adalah sebuah tindakan 

pelanggaran HAM (Komnas HAM, 2015). Karena orientasi dalam 

memandang masalah terorisme dianggap sebagai suatu tindak kejahatan 

luar biasa, dimana dalam penanganannya pun menurut mereka 

membutuhkan perlakuan yang luar biasa pula. 
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Dengan pemahaman seperti itu, maka tidak mengherankan jika 

dalam praktek kadangkala para personil densus 88 tidak memperhatikan 

hak yang dimiliki oleh para terduga terorisme yang menjadi target 

operasi mereka. Seorang peneliti bernama Dwi Haryadi, dalam 

tulisannya yang berjudul  Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM, 

menjelaskan bahwa (Haryadi, 2014): 

 

“Dugaan pelanggaran HAM oleh Densus 88 dalam 

menjalankan tugasnya merupakan permasalahan 

kompleks, karena tidak hanya disebabkan oleh warisan 

militerisme masa lalu yang masih melekat dan alasan 

karakteristik teroris yang berbahaya, tetapi juga terkait 

dengan kelemahan regulasi dan minimnya pemahaman 

HAM oleh aparat.”. 

 

Bahkan persepsi atas teroris yang ada dalam benak personil 

Densus 88 ini diturunkan dari institusi Polri sebagai induk organisasinya. 

Hal ini ditunjukkan dengan anggapan dari pihak Polri bahwasanya 

“tindakan tegas” yang dilakukan oleh tim Densus 88 ketika melakukan 

penangkapan terhadap terduga terorisme sudah sepantasnya diterima 

oleh para terduga terorisme tersebut. Hal ini merujuk pada penyataan 

kapolri, Tito Karnavian yang mengeluarkan pernyataan terkait beberapa 

kasus penembakan yang dilakukan oleh tim densus 88 terhadap para 

terduga teroris. Pernyataan tersebut dilansir dalam media 

cnnindonesia.com, dimana dia menyatakan (Sutari, 2016): “Yang 

ditembak ini kan orang yang melakukan kekerasan juga, yang 

melakukan penembakan di Jalan Thamrin, yang meledakkan kantor 

kepolisian, yang membahayakan masyarakat. Masa melanggar HAM”. 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pihak kepolisian 

menganggap bahwa tindakan tegas yang diambil ketika berhadapan 

dengan terduga teroris adalah sebuah tindakan yang sudah tepat. Karena 

mereka menganggap para terduga terioris tersebut sudah melakukan 

suatu tindakan kejahatan yang luar biasa, dan seringkali menimbulkan 

korban yang sifatnya masal serta kadangkala mengancam keselamatan 

masyarakat sipil ataupun keselamatan petugas kepolisian itu sendiri. 
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Dari situ dapat kita lihat bahwa persepsi para personil densus 88 

terhadap para terduga terorisme, sama sekali tidak bisa menggunakan 

perspektif HAM. Karena dianggap kejahatan yang dilakukan oleh para 

terduga terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Inilah salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa kasus yang dianggap 

sebagai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tim densus 88. 

Berikutnya adapun faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya 

kasus yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh densus 88 

adalah adanya “pembiyaran” dari masyarakat. Artinya masyarakat 

Indonesia seolah membiarkan (bahkan cenderung mendukung) aksi dari 

tim Densus 88 yang menggunakan jalan yang dianggap bentuk 

pelanggaran HAM ketika menghadapi para terduga teroris. Hal ini tidak 

terlepas dari pandangan mayoritas masyarakat di Indonesia yang 

menganggap bahwa para terduga teroris memang pantas diperlakukan 

secara semena-mena oleh petugas densus 88 (Thontowi, 2013). 

Masyarakat memberikan dukungan kepada tim densus 88 untuk tetap 

fokus dalam memberantas terorisme. Dengan kata lain apapun jalan yang 

ditempuh oleh tim densus 88, maka masyarakat akan mendukung, 

asalkan kasus terorime dapat terselesaikan. 

Sebagai contoh terkait dukungan masyarakat terhadap tindakan 

represif Densus 88 yang kemudian dianggap melanggar HAM, misalnya: 

aksi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Jakarta yang 

menamakan diri Aliansi Jakarta Menolak Aksi Terorisme (Al-Jimat), 

dimana mereka melakukan aksi damai pada 24 Desember 2015. Pada 

intinya mereka menyuarakan dukungan terhadap aksi densus 88 dalam 

memberantas terorisme di Indonesia. Ketika itu ketua koordinator aksi 

yang bernama Irpan Saripudin menyatakan: 

 

"Kita mendukung Densus 88 melakukan penindakan 

terhadap terduga teroris, agar suasana perayaan Natal 

dan Tahun baru berjalan damai. Kita tidak ingin 

Indonesia terjadi aksi terorisme seperti di negara-negara 

lain. Kita ingin hidup dengan damai, tanpa terorisme," 

(TribunNews, 2015) 

 

http://www.tribunnews.com/tag/densus-88
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Tidak hanya itu dukungan bagi tindakan densus 88 juga muncul 

dari kelompok masyarakat yang lain. Sebagai contoh tambahan adalah 

munculnya organisasi masyarakat yang bernama Jaringan Aktivis 

Reformasi Indonesia (Jari 98). Organisasi ini memberikan catatan atas 

pembentukan Tim 13 soal evaluasi penanganan terorisme oleh Densus 

88 di Indonesia, yang dibentuk oleh Komnas HAM. Jari 98 meminta 

sejumlah pihak untuk tidak berburuk sangka terhadap Densus 88 untuk 

menangani aksi teroris yang membuat resah masyarakat. Ketua 

Presidium Jari 98 Willy Prakarsa pada 16 Juli 2016 menyatakan bahwa: 

 

"Polri maupun Densus 88 telah berusaha keras memberikan 

rasa aman kepada masyarakat. Jangan selalu punya 

prasangka buruk dalam setiap penanganan teroris. Dikit-

dikit beri evaluasi, dan atas nama HAM” (Safari, 2016). 

 

Beberapa dukungan (pembiayaran) dari masyarakat tersebut 

membuat aksi yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM yang 

dilakukan densus 88 seolah-olah mendapatkan legitimasi dan menjadi 

suatu hal yang dianggap benar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

terus terjadinya kasus dugaan pelanggaran HAM oleh densus 88 tersebut 

terus terjadi hingga saat ini. 

Namun demikian terbentuknya pemahaman dalam masyarakat 

atas begitu bahayanya terorisme hingga masyarakat menganggap bahwa 

para terduga terorisme pantas dihukum berat, bahkan pantas untuk 

mendapatkan perlakuan semena-mena dari tim densus 88, tidak bisa 

terlepas dari peran kepolisisan pada umumnya dan densus 88 pada 

khususnya. Karena densus 88 maupun dari pihak kepolisian sebagai 

organisasi induknya, seringkali menggunakan isu-isu “berbahayanya 

terorisme” untuk mempengaruhi masyarakat, hingga akhirnya 

masyarakat memberikan “legitimasi” atas tindakan yang diambil densus 

88 ketika menangani para terduga terorisme. hal inilah yang kemudian 

membangun pandangan dalam masyarakat diIndonesia yang 

mengakibatkan segala tindakan dari tim densus 88 yang dianggap 

melanggar HAM ketika melakukan penangkapan terhadap para terduga 

teroris seringkli justru mendapatkan dukungan dari masyarakat (A. N. 

Fikri, 2017). 
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Dengan demikian bentuk sikap masyarakat yang seperi itu 

berkontribusi terhadap terjadinya beberapa kasus yang diduga melanggar 

HAM yang dilakukan oleh densus 88. Karena tim densus 88 sendiri 

beranggapan bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu hal yang benar, 

karena mendapat dukungnan dan mendapatkan pembenaran dari 

masyarakat. 

Kemudian faktor keempat yang menjadi penyebab terjadinya 

beberapa kasus yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh densus 88 adalah Kewenangan yang dimiliki densus 88 

itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, bahwa densus 88 memiliki 

kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya 

untuk menangani terorisme di Indonesia. 

Kewenangan yang dimiliki oleh densus 88 tidak terlepas dari 

kerangka besar kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, mengingat 

densus 88 adalah bagian dari Polri. Sementara kewenangan Polri dalam 

menjalankan fungsinya semua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repubublik Indonesia.  

Selain kewenangan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2002, densus 88 juga dibekali kewenangan terkait mekanisme 

penahanan dalam rangka penyidikan terhadap terduga terorisme yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi 

Undang-Undang. Kewenangan tentang penahanan ini dijelakan dalam 

Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28. Sementara untuk menangkap para terduga 

teroris, densus 88 hanya cukup menggunakan data yang diperoleh dari 

intelejen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1). 

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh densus 88 dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya tersebut telah memunculkan potensi 

yang besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan dari ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas 

HAM) Nurlaila, yang pernyataannya dimuat dalam media merdeka.com 

edisi  Rabu, 20 Maret 2013, dimana Nurlaila menyatakan bahwa 

besarnya kewenangan yang dimiliki oleh densus 88 akan memperbesar 

peluang terjadinya pelanggaran HAM. Selain itu dengan kewenangan 

yang begitu besar, Densus 88 belum dilengkapi dengan sistem kontrol 
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dan evaluasi yang memadai. Sehingga potensi terjadinya pelanggaran 

HAM oleh densus 88 terbuka lebar karena kewenangannya juga besar 

(Jayani, 2013). 

Faktor kelima yang berkontribusi dalam terjadinya kasus yang 

diduga pelanggaran HAM oleh densus 88 adalah karena Kurangnya 

kontrol dan evaluasi terhadap organisasi densus 88 itu sendiri. Artinya 

ketika tim densus 88 bertindak untuk menjalankan tugas dan fungsinya, 

yang kemudian pada kenyataannya setelah pelaksanaan tugas tersebut 

menimbulkan polemik, kemudian pada realitasnya belum ada kontrol 

atau evauasi yang jelas terkait bagaimana tim densus 88 ini harus 

mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan ketika 

menjalankan tugas. 

Ketika penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari 

KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan), telah didapatkan penjelasan bahwa mekanisme kontrol dan 

evaluasi terhadap densus 88 masih belum jelas. Misalnya saja ketika kita 

ambil contoh kasus kematian Siyono. Meskipun dari Komnas HAM, PP 

Muhammadiyah, dan KONTRAS, telah menemukan fakta-fakta 

terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, namun piha tim 

densus 88 yang diduga melakukan pelanggaran tersebut hanya 

mendapatkan sangksi kode etik dari internal kepolisian. Tidak ada upaya 

penegakan hukum untuk kemudian dicai fakta yang sebenarnya melalui 

pembuktian di pengadilan. Padahal tindakan yang dilakukan oleh tim 

densus 88 atas kematian Siyono berpotensi masuk kedalam tindakan 

pidana yang dilakukan oleh oknum densus 88 itu sendiri (A. N. Fikri, 

2017). 

Kurangnya kontrol dan evaluasi terhadap organisasi densus 88 

ini memperbesar peluang terjadinya peanggaran HAM, karena tim 

densus 88 bisa memutuskan untuk menggunakan model operasi yang 

tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas keputusan ketika 

menjalankan operasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika 

tim densus 88 melakukan operasi di Poso guna menangkap jaringan 

terorisme kelompok Santoso. Tujuan diperpanjangnya operasi 

Tinombala yang keempat adalah untuk  menangkap 9 orang sisa jaringan 

terorisme di Poso. Padahal seharusnya operasi Tinombala di Poso 

berakhir pada 3 April 2017. Namun perpanjangan operasi tersebut 
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dilakukan tanpa ada evaluasi yang jelas. Sehingga untuk mengukur 

seberapa penting atau seberapa “urgent” operasi tersebut harus 

diperpanjang tidak bisa diukur dengan baik, karena tidak ada penjelasan 

ataupun laporan dari pihak Polri sendiri. Selain itu telah KONTRAS 

telah menemukan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa operasi 

densus 88 di Poso banyak menimbulkan ketakutan di pihak masyarakat 

sipil. Karena tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan oleh densu 88 

di Poso seharunya tidak hanya menitikberatkan pada jumlah terduga 

teroris  yang ditangkap, tetapi uga harus memperhatikan tingkat rasa 

aman yang dirasakan warga Poso itu sendiri. Terlebih Poso merupakan 

daerah paska konflik yang harus dijaga psikologis masyarakatnya dari 

hal-hal yang mencekam. Sehingga harus ada evaluasi yang jelas dalam 

keputusan yang diambil oeh Polri tersebut, dan publik harus diberikan 

informasi terkait alasan pengambilan keputusan tersebut. Sehingga 

nantinya pihak Polri bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan 

mengantongi legitimasi dari publik (Sutrisno, 2017) (A. N. Fikri, 2017). 

Kelima hal tersebut telah memberikan kontribusi terkait terjadinya hal-

hal yang kemudian diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Densus 88 dalam melakukan 

pemberantasan terorisme di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


