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HASIL PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM 

ATAS PERISTIWA DUGAAN PELANGGARAN HAM PERUNDUNGAN DAN 
PELECEHAN SEKSUAL 

DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI PUSAT) 
 

JAKARTA - Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM RI) RI telah menerima pengaduan 
perwakilan dari Sdr. MS, Pegawai Visual Data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat) yang 
didampingi kuasa hukumnya atas nama Sdr. Mehbob pada 6 September 2021.  

Pada pokoknya, Pengadu melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual dan 
perundungan yang dialami dan terjadi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Pengadu telah 
melaporkan kasus ini ke atasannya namun tidak pernah ditindaklanjuti. Pengadu mengalami 
stress dan tertekan karena pengaduannya tidak pernah ditindaklanjuti oleh atasan maupun 
pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada tanggal 1 September 2021, Sdr. MS mengeluarkan 
rilis ke media dan menjadi perhatian publik.  

 Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan serangkaian proses 
pemantauan dan penyelidikan sebagaimana mandat Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 7 September 2021 – 1 November 2021. 
Adapun proses tersebut dapat digambarkan, antara lain: 

 
Proses Pemantauan dan Penyelidikan 

 

Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut, Tim Pemantauan 
dan Penyelidikan telah melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, 
antara lain: 

 
A. Permintaan Keterangan 
Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi 
langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut antara lain Pengadu beserta kuasa 
hukumnya, 12 orang pegawai KPI, 2 orang diantaranya diminta keterangan 2 kali untuk 
pendalaman. Selain itu,  Komnas HAM juga meminta keterangan dari sejumlah pihak 
antara lain Polres Jakarta Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Psikolog dari Puskesmas Taman Sari, Psikiater 
RS Polri dan bertemu dengan kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil untuk mendengarkan 
informasi dan perkembangan kerja-kerja terkait kasus yang ada. Dalam melakukan 
kewenangannya, Komnas HAM juga melibatkan ahli psikologi dalam tim penyelidik untuk 
membantu penyelidikan dan memperkuat analisis 
 
 
1. Keterangan dan pendalaman informasi dari Pengadu, antara lain: 
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a) MS mulai bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia pada Februari 2011 di divisi analis 
Pemantauan dengan status tenaga kontrak/PPNPN. Pada tahun 2012, MS 
mengajukan lamaran dan menjalani tes untuk menjadi staf di visual data KPI. 

b) Pelecehan seksual terhadap MS terjadi pada tahun 2015 di Gedung Bapeten, Lt. 6, 
ruangan visual data Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Jl. Gadjah Mada 
No. 8, Jakarta Pusat 

c) Peristiwa pelecehan seksual ini terjadi sekitar pukul 12.00 – 13.00 WIB, saat waktu 
istirahat kerja. pelaku pelecehan seksual sebanyak 5 (lima) orang Staf Visual Data 
KPI, yakni  RM, FP, RT, EO, serta CL dan disaksikan oleh 1 (satu) orang Staf Visual 
Data yakni SG 

d) sejak dari tahun 2012-2014, beberapa pegawai sering menyindir MS terkait 
singkatnya masa penyetaraan gaji dan mulai merundung MS seperti pelaku RM 
menyuruh MS membelikan makan namun MS menolak karena tidak pernah 
bergantian dan tidak ditemani temani lainnya, dll. 

e) Pada tahun 2017, saat acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor, pada pukul 
01:30 WIB, saat MS tidur, RT dan IP mengangkat tubuh korban kemudian 
melemparkan korban ke kolam renang dan bersama sama menertawai korban 

f) Pada tahun 2019, pelaku TK pernah melempar/membuang tas MS sampai keluar 
ruangan kantor dan menyingkirkan bangku kerja korban sampai keluar ruangan 
kantor dan menulis “Bangku ini tak ada orangnya!” 

g) Terduga pelaku FP pernah memukul kepala MS saat di lantai 6, Gedung KPI Lama, 
Jalan Gajah Mada No. 8. MS sempat mendorong pelaku namun akhirnya dipisahkan 
oleh pegawai lainnya bernama DD. Selain itu, FP juga pernah melontarkan kata-kata 
seksis dan cabul kepada MS di grup percakapan whatsapp internal pegawai visual 
data. Sementara, terduga pelaku RT, pernah memasukkan plastik bekas air minum 
ke kepala MS namun korban tidak melawan dan hanya bilang kepada pelaku untuk 
menghentikan tindakannya. Kejadian ini disaksikan oleh GT, salah seorang tenaga 
ahli koordinator. 

h) Akibat perundungan yang dialami oleh MS, korban mengalami stres berat terutama 
pasca peristiwa pelecehan seksual pada tahun 2015 hingga sekarang. Trauma yang 
dialami MS juga berdampak pada terganggunya hubungan dengan istrinya.  

i) Selain mempengaruhi kehidupan pribadi MS, korban sering merasa tidak nyaman di 
kantor karena harus bertemu dengan pelaku dan mengalami perundungan secara 
verbal. 

j) Bahwa akibat pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2015 terhadap MS, korban 
mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Sebagaimana hasil 
pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi yang dilakukan oleh Psikolog 
Puskesmas Taman Sari dan Psikolog dari LPSK 

 
2. Upaya yang dilakukan oleh MS 

 

a) MS mengadukan peristiwa perundungan yang terdapat pelecehan seksual tersebut ke 
Komnas HAM melalui email pada 11 Agustus 2017. Kemudian pada 19 September 
2017, Komnas HAM membalas email MS dengan menyatakan bahwa peristiwa 
tersebut sudah tergolong sebagai tindak pidana sehingga Komnas HAM menyarankan 
korban untuk membuat laporan kepolisian. 

b) Bercerita kepada Ibu dan Istrinya terkait peristiwa yang dialami dan disarankan untuk 
tidak melapor ke kepolisian, diam dan juga resign dari KPI. 

c) Pemeriksaan ke Psikiater RS Sumber Waras dan Graha Kedoya, masing-masing 1 kali 
karena merasa tidak cocok dengan obat yang diberikan dan dilanjutkan dengan 
pemeriksaan di Puskesmas Taman Sari sebanyak 2 kali. 

d) Mengadu ke rekan kerja dan Atasan di KPI yang menyayangkan MS tidak cepat 
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melaporkan peristiwa yang ada. Selain itu memindahkan ruang kerja yang 
bersangkutan supaya terpisah dengan para terduga pelaku. 

e) Melaporkan ke Kepolisian (Polsek Gambir ) sebanyak 2 kali, 2019 dan 2020. 
Pelaporan pertama, MS tidak membawa barang bukti dan dokumen pendukung 
lainnya sehingga tidak ditindaklanjuti. Pelaporan Kedua,sambil membawa dokumen 
hasil endoskopi dan tiket pemeriksaan puskesmas taman sari, MS disarankan untuk 
mengadu ke atasan. 

 
3. Keterangan dari KPI, antara lain: 

a) Unit Visual Data KPI berada di bawah sub bagian Fasilitasi Pemantauan dan 
Pengaduan KPI. Total jumlah pegawai visual data, rata-rata sebanyak 16 orang, 
berstatus pegawai kontrak dan semua berjenis kelamin laki-laki 

b) Di lingkungan visual data, para pegawai sering melemparkan “candaan” dan “ceng-
cengan” satu sama lain, baik secara verbal, fisik maupun di group percakapan 
whatsapp internal visual data 

c) para terduga pelaku dan saksi menyangkal adanya peristiwa pelecehan seksual. Akan 
tetapi, beberapa terduga pelaku mengakui bahwa memang terjadi aksi membuka 
bajunya MS namun membantah adanya aksi penelanjangan, pencoretan buah zakar 
MS, dan pendokumentasi buah zakar 

d) para terduga pelaku membantah telah merundung MS dan sikap terhadap MS 
dianggap sebagai bentuk candaan terhadap rekan kerja 

 
4. Keterangan dan pendalaman informasi dari Polres Jakarta Pusat, antara lain: 

a) Mendatangi korban, meminta klarifikasi korban serta menerbiktan laporan Polisi Nomor 
: LP/B/1183/IX/2021/SPKT/Polres Metropolitan jakarta Pusat tertanggal 01 September 
2021 atas adanya Dugaan tindak Pidana Merusak kesopanan dengan kekerasan 
dan/atau merusak kesopanan dimuka umum Juncto perbuatan tidak menyenangkan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP Dan/Atau Pasal 281 KUHP Juncto 
Pasal 335 KUHP. 

b) Polres Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) terlapor, 2 (dua) 
pegawai KPI, dan 1 (satu) orang pejabat KPI, dan Psikolog Taman Sari.  

c) Polres Jakarta Pusat Polisi telah melakukan olah TKP di jalan Gadjah mada (kantor 
lama) namun menemui kendala dimana CCTV tidak ada dan TKP sudah berubah. 

d) Polres Jakarta Pusat telah meminta keterangan saksi Ahli Pidana dari Kemenkumham 
untuk mendapatkan second opinion. 

e) Polres Jakarta Pusat telah meminta kepada RS Polri untuk membuat Visum et 
Repertum Psikiatrikum atas nama Pelapor MS. 

f) Pihak Polda Metro Jaya menolak laporan terlapor EO dan RT terkait dugaan 
pencemaran nama baik oleh MS, lantaran keduanya masih berproses hukum dalam 
kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menjeratnya dan menunggu hasil 
penyelidikan.  
 

5. Keterangan dan pendalaman informasi dari  Psikolog LPSK, antara lain: 
a) LPSK merujuk MS untuk melakukan pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan 

pada 27 September 2021. 
b) Pada tanggal 18 Oktober 2021, MS sudah masuk dalam pelindungan LPSK dan 

skema pemulihan baik secara fisik, psikologis, maupun prosedural. 
c) Untuk pemulihan prosedural, LPSK mendampingi korban pemberian keterangan 

dalam proses peradilan. 
d) Untuk pemulihan psikologis, MS sudah dirujuk untuk konsultasi ke psikiater RS Polri 

dengan biaya yang ditanggung oleh LPSK dan sudah dilakukan sebanyak satu kali. 
e) LPSK melakukan mapping terkait pihak-pihak yang mendukung dan tidak 

mendukung korban di dalam KPI untuk strategi penanganan. 
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f) Saudara MS mengalami PTSD berdasarkan indikator DSM V (Diagnostic and 
Statistical Manual for mental disorder). Sumber kecemasan utama dari MS adalah 
peristiwa saat dipegang beramai-ramai oleh pelaku dan kemudian buah zakarnya di 
coret-coret. Peristiwa ini yang paling membekas dalam ingatan dan menjadi sumber 
mimpi buruk MS. 

g) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi , pernyataan MS 
dapat dipercaya bahwa yang bersangkutan mengalami peristiwa pelecehan seksual.  
 

 
6. Keterangan dari Psikolog Puskesmas Taman sari, antara lain: 

a) Saudara MS mengalami PTSD berdasarkan indikator DSM V (Diagnostic and 
Statistical Manual for mental disorder). Sumber kecemasan utama dari MS adalah 
peristiwa saat dipegang beramai-ramai oleh pelaku dan kemudian buah zakarnya di 
coret-coret. Peristiwa ini yang paling membekas dalam ingatan dan menjadi sumber 
mimpi buruk MS. 

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi , pernyataan MS dapat 
dipercaya bahwa yang bersangkutan mengalami peristiwa pelecehan seksual.  
 

7. Keterangan dari Rumah Sakit Polri, antara lain : 
a) Saudara MS ansietas dan depresi sebagaimana PPDGJ III (Pedoman Penggolongan 

dan Diagnosis Gangguan Jiwa) III 
 

 
B. Permintaan dan Penerimaan Barang Bukti 

 
Untuk membuat terang peristiwa, Tim telah menerima sejumlah barang bukti yang diberikan 
secara sukarela berupa antara lain: 

 
1. Dokumen-dokumen tertulis seperti, kontrak, notulensi rapat, salinan surat- surat 

permohonan koordinasi, dan lainnya; 
2. Screenshoot atau potongan gambar berupa email, grup diskusi dan lainnya; 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian hasil penyelidikan, Tim Penyelidik Komnas HAM RI 
merumuskan sejumlah subtansi fakta temuan yang dapat disimpulkan antara lain: 

 
a. Kuat dugaan terjadi adanya peristiwa perundungan terhadap MS dalam bentuk candaan 

atau humor yang bersifat menyinggung dan meledek kondisi dan situasi kehidupan pribadi 
individu, kebiasaan dalam relasi antar pegawai di lingkungana KPI yang memuat kata-
kata kasar dan seksis di lingkungan KPI. Adanya candaan atau humor yang bersifat 
serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul. 

b. Kuat dugaan peristiwa perundungan juga terjadi pada pegawai KPI lainnya namun hal ini 
dianggap sebagai bagian dari humor, candaan, lelucon yang menunjukkan kedekatan 
pertemanan rekan kerja. 

c. KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman 
serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban. Hal ini ditunjukkan 
dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam 
pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan 
kerja serta belum ada pedoman panduan dalam merespon serta menangani kasus 
pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja. 

 
Pelanggaran HAM dalam Kasus Perundungan dan Pelecehan Saudara MS adalah 
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Prinsip perlakuan sama di depan hukum, non-diskriminasi, tidak merendahkan harkat dan 
martabat seseorang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia. Adanya 
pelecehan seksual dan perundungan yang dialami oleh MS memunculkan banyak dampak 
secara psikis dan fisik kepada korban.  

Peristiwa yang dialami oleh MS merupakan bentuk pelanggaran HAM antara lain sebagai 
berikut:  

A. Hak atas Rasa Aman, Bebas dari Ancaman, Kekerasan dan Perlakuan Tidak Layak 

Adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi kepada MS terutama adanya aksi 

penelanjangan dan pencoretan buah zakar adalah bentuk tindakan yang merendahkan harkat 

martabat manusia. Akibat dari peristiwa tersebut MS mengalami trauma, stres, merasa 

rendah diri dan hal ini berdampak pada kesehatan fisik korban serta hubungan rumah tangga 

korban. Selain itu, MS turut mengalami berbagai perundungan dari rekannya baik secara fisik 

dan verbal.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peristiwa yang dialami MS menujukkan adanya 

pelanggaran hak asasi manusia terutama terbebas ancaman, kekerasan dan perlakuan yang 

tidak layak. Hal sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 7 

Konvenan Interasional Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

HAM. Selain itu, tindakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak atas rasa aman khususnya 

hak terhadap privasi dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam 

UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 30, dan Pasal 

9 dan 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005). 

B. Hak untuk Bekerja dan Memiliki Tempat Kerja yang Adil dan Aman 

Bahwa peristiwa pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja di KPI tidak aman, intimidatif, dan tidak penuh penghormatan. Hal ini 

kemudian membuat MS seringkali ke luar ruangan untukk menghilangkan rasa 

ketidaknyamannnya, menghindari pelaku dan potensi perundungan lainnya. Bahkan MS juga 

keluar dari group percakapan whatsapp internal unit visual data karena turut mendapatkan 

perundungan secara verbal. 

Bentuk perilaku dan tindakan yang sarat akan kekerasan verbal, fisik, maupun psikis, seksis 

dan merendahkan turut dinormalisasi sebagai bentuk candaan biasa dalam pertemanan. 

Korban bahkan dianggap terlalu sensitif dan berlebihan dalam menyikapi sikap-sikap 

tersebut. Di sisi lain, lembaga KPI tidak mempunyai regulasi internal dan perangkat-perangkat 

yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan 

di lingkungan kerja. 

Situasi dan kondisi yang dialami oleh MS menujukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak 

asasi manusia untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Hal ini 

sebagaimana dijamin pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) juga 

menjamin hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang sama dan tidak boleh 

diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan kerja, termasuk di dalamnya menjadi korban 

tindakan perundungan dan pelecehan seksual. Adapun dalam Pasal 7 Kovenan Internasional 

Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak 

setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan yang menjamin, 

khususnya kondisi kerja yang aman dan sehat. 
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C. Hak atas kesehatan Fisik dan Mental 

Terkait dengan dampak kerugian yang dialami MS akibat perundungan dan pelecehan 

seksual, ditemukan beberapa tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran hak atas standar 

kesehatan fisik dan mental yang antara lain: 

1. Perundungan dan pelecehan seksual telah mengubah pola mental, menimbulkan 

perasaan stres dan hina, serta trauma berat kepada korban MS. Korban seringkali 

teringat peristiwa pelecehan dan menyebabkan emosinya tidak stabil.  

2. MS didiagnosis mengalami penyakit hipersekresi cairan lambung di tahun 2017 dan 

PTSD (post traumatic stress disorder) di tahun 2019. Adapun hasil pemeriksaan oleh 

psikolog di tahun 2019 tersebut masih konsisten dengan hasil pemeriksaan oleh 

psikolog yang difasilitasi LPSK di tahun 2021. 

3. Masalah kesehatan mental dan fisik ini juga berdampak pada hubungan rumah tangga 

MS dan Istrinya.  

Bahwa permasalahan kesehatan fisik dan mental yang dihadapi MS menunjukkan adanya 

pelanggaran terhadap hak atas kesehatan sebagaiman dijamin UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) 

yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.” Selain itu, Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

turut menambahkan bahwa hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat 

dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Pencapaian ini termasuk penciptaan kondisi 

lingkungan kerja masyarakat yang sehat dan aman.  

 
Rekomendasi 

 

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait Pelanggaran HAM 
terkait maka Komnas HAM RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:  

 
1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 

a) Memberi dukungan kepada MS baik yakni secara moril ataupun mekanisme kebijakan 

dalam rangka pemulihan korban. 

b) Bekerja sama (kooperatif) dengan pihak Kepolisian dalam upaya mempercepat proses 

penegakan hukum. 

c) Memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. 

d) Mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan dan 

kekerasan di lingkungan KPI Pusat. 

e) Membuat pedoman pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan 

perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat. 

f) Memberikan edukasi secara berkala kepada pegawai di lingkungan KPI terkait 

pemahaman, pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, 

pelecehan dan kekerasan. 

g) Membuat sistem monitoring dan pelaporan yang komprehensif terhadap tindakan 

perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. 

h) Menyiapkan anggaran, sarana, prasarana dan perangkat birokrasi di lembaga KPI yang 

mendukung pencegahan dan penanganan tindakan perundungan, pelecehan dan 

kekerasan seksual di tempat kerja serta pemulihan korban. 
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i) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, perangkat, dan sarana yang 

berpotensi mendorong terjadinya tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan 

seksual di tempat kerja. 

 

2. Kapolda Metro Jaya 

a) Melakukan pengawasan dan pemberian dukungan baik secara personil dan sumber daya 

lainnya terhadap Polres Jakarta Pusat dalam rangka memastikan penyelidikan terhadap 

kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS berjalan objektif, adil, 

profesional, transparan, akuntabel dan berasaskan hak asasi manusia. 

b) Melakukan evaluasi terkait sumber daya manusia dan perangkat lainnya terkait 

mekanisme penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan 

Polda Metro Jaya 

c) Meningkatkan kemampuan personil di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan 

aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berspektif korban. 

 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika 

a) Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan 

mekanisme pengawasa terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI 

b) Melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya 

saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesektariatan KPI. 

c) Memberikan asistensi baik secara sumber daya manusia, akses, pengetahuan dan 

sumber daya lainnya terhadap kesektariatan KPI dalam rangka membangun mekanisme 

pencegahan dan penanganan tindak perundungan, pelecehan dan kekerasan di 

lingkungan kerja. 

 

Laporan Pemantauan dan Penyelidikan ini akan disampaikan kepada Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia, Kapolda Metro Jaya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas 
HAM    RI berharap agar rekomendasi dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak 
lanjut dari pimpinan Lembaga terkait. 

 

Jakarta, 29 November 2021 
 

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM 


