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Press Release 

Nomor: 08/HM.00/III/2022 

 

Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan  

 

“Penyiksaan, Kekerasan, atau Perlakuan Lain yang Merendahkan 

Martabat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)  

di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta” 
 

 

I. PENGANTAR 

Komnas HAM menerima pengaduan dari pendamping dan eks Warga Binaan 

Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas II Yogyakarta pada awal November 2021. Di 

dalam aduannya disampaikan bahwa petugas Lapas melakukan penyiksaan dengan 

beragam tindakan kekerasan antara lain dipukul, ditendang dan diinjak menggunakan 

sepatu PDL, dicambuk menggunakan selang, disuruh guling-guling dan hukuman fisik 

lainnya, pengurangan jatah makanan dan sarana peribadatan, penggundulan, 

penelanjangan dan dipaksa melakukan onani. 

Menindaklanjuti informasi pengaduan tersebut, sebagai bentuk respon cepat, Komnas 

HAM RI melakukan komunikasi dan memperoleh informasi awal dari Kakanwil 

Kemenkumham DI Yogyakarta pada 8 November 2021 di Komnas HAM. Selanjutnya, 

Komnas HAM RI sesuai mandat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan.  

Adapun serangkaian pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Tim Komnas HAM RI, 

antara lain: 

1. Pemeriksaan dan memperoleh keterangan 22 orang saksi korban Eks Warga Binaan 

Pemasyarakatan beserta pendamping; 

2. Pemeriksaan dan memperoleh keterangan 34 orang pegawai Lapas, 4 orang Pejabat 

Struktural di Kanwil Kemenkumham DI. Yogyakarta dan Lapas Narkotika Kelas IIA 

Yogyakarta; 

3. Pemeriksaan dan memperoleh keterangan 6 orang saksi korban Warga Binaan 

Pemasyarakatan; 

4. Peninjauan banyak lokasi tempat di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA 

Yogyakarta meliputi setiap blok dan lorong, branggang, rumah ibadah, dapur, kolam 

lele, Poliklinik, lapangan, kantin, ruang registrasi Lapas;   

5. Memperoleh 14 dokumen SOP Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. 
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Tim telah memeriksa dan mendapatkan keterangan 66 (enam puluh enam) orang saksi. 

Selain itu, mendapatkan informasi dari sejumlah pihak yang mendukung pengungkapan 

peristiwa. Serangkain langkah tersebut dalam rangka membuat terang benderangnya 

peristiwa dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of 

innocence) dan prinsip imparsialitas dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

setiap pihak untuk memberikan keterangan dan memperlakukan siapapun secara 

terhormat.  

 

II. PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN 

Dalam proses Pemantauan dan Penyelidikan berlangsung, Tim berterimakasih kepada 

pihak Kanwil Kemenkumham DI. Yogyakarta beserta jajaran, Kalapas Narkotika Kelas IIA 

Yogyakarta yang berkenan memberikan akses dan kesempatan yang luas kepada Tim 

Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM untuk memperoleh keterangan dari petugas 

Lapas, warga binaan pemasyarakatan, hingga melihat langsung situasi dan kondisi di 

lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta meliputi setiap blok, dapur, branggang, 

rumah ibadah, dan kolam lele. Selain itu, pemberian dokumen salinan berbagai SOP 

(Standar Operasional Prosedur) terkait pelaksanaan pembinaan WBP di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

2.1 Peninjauan Lokasi 

2.1.1 Peninjauan 15 (lima belas) tempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA 

Yogyakarta sebagai berikut : 

1. Branggang merupakan lahan kosong yang terletak diantara blok hunian 

dan tembok keliling lapas. Dalam area ini terdapat saluran pembuangan 

air dan merupakan salah satu area steril yang tidak boleh dimasuki WBP 

tanpa seijin petugas. Terkait peruntukkannya merupakan tempat 

penerimaan tahanan baru dan serah terima tahanan baru termasuk 

pengecekan awal tahanan baru seperti memandikan tahanan mengecek 

seluruh badan apakah ada tato, apakah ada pelor/ rudal yang dipasang 

di alat kelamin, apakah ada barang terlarang yang diselipkan di anus; 

2. Ruang P2U merupakan ruangan yang berfungsi sebagai Pengamanan 

Pintu Utama di Lapas dimana didalamnya terdapat X-ray security 

systems yang digunakan untuk mendeteksi segala bentuk benda 

terlarang yang akan dimasukkan ke dalam Lapas. Pemeriksaan ini 

diberlakukan bagi tahanan baru yang masuk ke dalam Lapas, 

pengunjung, maupun bagi petugas lapas sendiri, dalam pelaksanaannya 

memang sangat ketat dan diberlakukan bagi semua pihak. Selain itu 

dalam ruangan tersebut juga terdapat satu ruangan yang mana 

digunakan juga untuk melakukan deteksi dini juga dengan tidak 

menggunakan alat terhadap tahanan baru yang masuk kedalam Lapas; 

3. Lapangan Transit merupakan lapangan yang berfungsi dimana tahanan 

baru mendapatkan arahan oleh Ka. KPLP, Karupam, Kasubsi Bimwas; 

4. Ruang Registrasi merupakan ruangan yang digunakan untuk 

menyimpan semua data dari WBP; 

5. 5 (lima) Blok Tahanan berikut Lorong/ selasar (Blok Anggrek, Blok 

Bugenvil, Blok Cempaka, Blok Dahlia dan Blok Edelweise) yang mana 
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kelima Blok tersebut terletak berderet dimulai dari Blok Anggrek, 

Bougenvile, Cempaka, Dahlia dan Edelweise. Bentuk semua blok sama, 

di dalamnya terdapat lapangan kecil yang digunakan untuk olahraga, 

baris berbaris. Adapun Blok Edelweise dan Blok Dahlia. Lantai 1 Blok 

Edelweise digunakan khusus untuk mapenaling tahanan baru. Lantai 2 

(dua) digunakan untuk ruang isolasi para WBP pelanggar disiplin. 

Sedangkan untuk Blok Dahlia digunakan untuk rehabilitasi WBP; 

6. Dapur berfungsi selain untuk penyiapan makanan bagi WBP juga 

sebagai gudang penyimpanan barang-barang untuk tahanan baru, 

seperti kasur, baju seragam dan tempat makan; 

7. Ruang Klinik di dalam Lapas terdapat 1 (satu) bangunan yang letaknya 

mudah dijangkau bagi WBP yang membutuhkan pengecekan kesehatan , 

berobat dan rehabilitasi; 

8. Ruang Ibadah di dalam Lapas terdapat 3 (tiga) tempat ibadah yaitu 

masjid, vihara dan gereja; 

9. Ruang Video Call di dalam Lapas terdapat 1 (satu) tempat digunakan 

untuk WBP dapat bertatap muka dengan keluarga semasa pendemi;  

10. Ruang Bimbingan Kerja (Bimker), tempat di mana para WBP menjalani 

pelatihan kerajinan/ keterampilan dengan tetap diawasi petugas Lapas; 

11. Kolam Ikan Lele. 

 

2.1.2 Pengamatan WBP di Beberapa Blok Lapas 

1. Terkait kondisi sel tahanan sebagian besar WBP tidak mengeluhkan 

terkait fasilitas yang diberikan oleh pihak Lapas seperti tempat tidur, 

ruang untuk menjemur pakaian, kamar mandi termasuk makanan, 

dengan kata lain terpenuhi;  

2. Terkait kondisi dari WBP sendiri sebagian besar dilihat dari raut wajah 

dan penyampaian ketika melakukan interaksi tampak mengalami tekanan 

psikologis; 

3. Kondisi WBP Blok Anggrek ditemukan adanya luka baik itu luka kering, 

luka basah dan luka bernanah dibanyak bagian tubuh;  

4. Selain itu, ditemukan mayoritas punggung WBP di Blok Anggrek tampak 

dalam kondisi luka / bekas luka cambukan;  

5. Kondisi WBP di Blok Edelweis sebagian besar WBP dalam kondisi baik 

dan menjalankan kegiatan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan; 

6. Ditemukan 6 (enam) orang WBP yang ditempatkan di Blok Cempaka 

yang dilihat Tim secara langsung pada 11 November 2021 mengalami 

luka dibeberapa bagian tubuh seperti luka kering, luka bernanah di 

punggung dan lengan, luka keloid di punggung, dan luka membusuk di 

lengan.  

 

III. PERMINTAAN KETERANGAN DAN INFORMASI 

Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan guna mendapatkan informasi 

dan keterangan terkait peristiwa dugaan penyiksaan di Lapas Narkotika IIA Yogyakarta 

antara lain: 
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a. Keterangan 22 orang Eks WBP yang telah bebas dan 6 orang WBP yang masih 

berada di dalam Lapas, pada pokoknya menerangkan antara lain: 

1. Terkait tindakan kekerasan yang dialami dan petugas yang melakukan kekerasan; 

2. Terkait proses pertama kali masuk ke dalam Lapas Narkotika dan tindakan 

kekerasan yang dialami selama proses tersebut; 

3. Terkait kondisi lapas sebelum tahun 2020 dan setelah tahun 2020. 

 

b. Keterangan 34 orang Petugas Lapas, 4 orang pejabat struktural baik pada 

Lapas maupun Kanwil Kemenkumham DIY, pada pokoknya menerangkan antara 

lain: 

1. Terkait riwayat pekerjaan serta tugas pokok dan fungsi pekerjaan; 

2. Terkait kondisi Lapas secara umum; 

3. Terkait dugaan penyiksaan yang terjadi di dalam Lapas; 

4. Terkait SOP di Lapas khususnya dalam pemberian sanksi dan proses pertama 

kali WBP masuk di dalam Lapas; 

5. Secara khusus kepada 6 (enam) petugas yang telah ditarik ke Kanwil 

Kemenkumham DI. Yogyakarta terkait alasan serta pandangan atas penarikan 

oleh Kakanwil. 

 

c. Keterangan eks KaLapas dan KaKPLP pada periode tahun 2020, pada pokoknya 

menerangkan antara lain: 

1. Terkait kondisi Lapas sebelum periode tahun 2020; 

2. Terkait perubahan yang dilakukan oleh Kalapas dan KaKPLP dan dampak baik 

dari perubahan tersebut; 

3. Terkait peran Kalapas dan Ka.KPLP apabila ada tindakan pelanggaran WBP; 

4. Terkait alur prosedur masuk pertama kali WBP termasuk tahanan titipan di 

Lapas Pakem Yogyakarta dan aktivitas WBP di dalam Branggang; 

5. Terkait dugaan larangan WBP yang sakit mendatangi poliklinik; 

6. Terkait dugaan pemotongan jatah makanan WBP; 

7. Terkait pengkategorian pelanggaran dan bentuk sanksi yang diberikan; 

8. Terkait temuan kondisi beberapa korban ada yang luka baik itu yang WBP sudah 

diluar maupun yang masih di dalam Lapas; 

9. Terkait banyaknya tindakan kekerasan dimulai sejak adanya tindakan 

pendisiplinan sebagai upaya pembersihan narkoba di Lapas; 

10. Terkait prosedur/ alur penguncian blok-blok dan penyerahan anak kunci kotak 

penyimpanan kepada Kalapas di rumah dinas Kalapas. 

 

d. Keterangan Kakanwil Kemenkumham DI. Yogyakarta, pada pokoknya antara lain: 

1. Terkait kondisi Lapas Narkotika IIA Yogyakarta secara umum; 

2. Terkait dampak positif atas perubahan yang terjadi pada tahun 2020; 

3. Terkait dugaan penyiksaan yang terjadi; 

4. Terkait upaya yang telah dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham DIY atas 

peristiwa yang terjadi. 
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IV. PENERIMAAN DOKUMEN DAN BUKTI LAINNYA 

a. Untuk membuat terang peristiwa, Tim telah menganalisa 14 (empat belas) SOP yang 

diberikan oleh Kalapas Narkotika IIA Yogyakarta antara lain SOP terkait Penerimaan 

Narapidana/ tahanan baru, Pemeriksaan Kesehatan WBP Masuk dalam Masa 

Pandemi, Penempatan Pengamanan, Penggeledahan Narapidana atau Tahanan 

Tanpa Pakaian, Penjatuhan Hukuman Disiplin WBP, dll.; 

b. Saat permintaan keterangan saksi WBP yang masih berada di dalam lapas, tim juga 

telah melakukan pengecekan sistem database WBP yang secara terbuka dijelaskan 

oleh Petugas Lapas, yaitu data terkait identitas diri WBP termasuk foto pada saat 

WBP baru masuk, lama masa pembinaan, sanksi yang diberikan, dll.; 

c. Dalam pemeriksaan eks Kalapas dan KaKPLP Lapas Narkotika IIA Yogyakarta, Tim 

juga telah mendapatkan sejumlah dokumen pendukung terkait upaya pembersihan 

lapas dari peredaaran Narkotika diantaranya dokumen pemeriksaan, foto-foto serta 

video kondisi lapas sebelum dan setelah pembersihan, dll. 

 

V. TEMUAN DAN ANALISA FAKTA 

Terdapat 13 (tiga belas) temuan dalam peristiwa penyiksaan diantaranya:   

1. Terdapat Perbedaan Mendasar Kondisi Lapas dalam 3 (tiga) Medio Waktu:  

1) Sebelum - pertengahan Tahun 2020:  

1. Peredaran narkoba dan penggunaan telepon seluler masih terjadi di dalam 

Lapas; 

2. Hubungan antara WBP dan Petugas Lapas berjalan dengan baik dan 

terbangun atas sikap “saling pengertian” dan “timbal balik”. seperti halnya 

dalam pemenuhan berbagai kebutuhan WBP mulai dari kebutuhan narkotika, 

handphone, karaoke, penggunaan fasilitas rumah dinas untuk kepentingan 

pribadi WBP. Pemenuhan kebutuhan tersebut tentu diikuti dengan pemberian 

sesuatu kepada para petugas Lapas;  

3. Adanya tindakan kekerasan terhadap WBP dengan intensitas yang minim; 

4. Bahwa kondisi diatas didapatkan dari keterangan Eks. WBP dan Petugas 

Lapas.  

 

2) Pertengahan Tahun 2020: 

1. Pada Juni 2020 adanya pergantian struktur pejabat dalam Lapas Narkotika 

IIA Yogyakarta yaitu pergantian Kalapas dan Ka. KPLP yang ditugaskan oleh 

DirjenPAS untuk memperbaiki kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta; 

2. Ditemukan 2828 pil sapi, HP sebanyak 315 dan 227 bunker sebagai upaya 

perbaikan yang dilakukan pejabat baru; 

3. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan-pembinaan dan pengaturan seperti 

pengaturan tata kegiatan sehari-hari baik bagi Petugas Lapas maupun bagi 

WBP, pengaturan perilaku sehari-hari seperti dengan adanya apel secara 

teratur bagi Petugas, adanya pelatihan baris-berbaris dan penerapan baris-

berbaris bagi WBP dalam melakukan kegiatan, adanya keteraturan 

peribadatan bagi setiap WBP. Perubahan baik tersebut kemudian menjadikan 

Lapas Narkotika Yogyakarta mendapatkan predikat penghargaan BNN 

sebagai “Lapas Bersinar” (Lapas bersih dari Narkotika); 

4. Kondisi perbaikan ini Intensitas kekerasan pada periode ini meningkat. 
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3) Akhir - Pasca Tahun 2020:  

1. Adanya pergantian struktur pejabat dalam Lapas Narkotika IIA Yogyakarta 

yaitu pergantian Kalapas dan Ka. KPLP di akhir Tahun 2020; 

2. Tatanan kehidupan WBP di Lapas Narkotika IIA Yogyakarta memang menjadi 

lebih teratur dan lebih disiplin. Sikap WBP menjadi lebih hormat kepada 

petugas dan penerapan baris-berbaris dalam melakukan setiap kegiatan juga 

masih tetap diterapkan. Dalam Lapas juga WBP melakukan kegiatan secara 

teratur dan terjadwal sebagaimana jadwal yang dipajang pada setiap blok 

hunian; 

3. Pada periode ini masih terjadi kekerasan dengan intensitas yang hampir 

sama dengan periode tahun 2020; 

4. Pada 11 November 2021 Ditemukan 6 (enam) orang WBP dalam kondisi luka 

di beberapa bagian tubuh seperti luka kering, bernanah di punggung dan 

lengan, luka keloid di punggung, dan luka membusuk di lengan. 

 

2. Jangka Waktu Perbaikan Lapas yang Singkat dan Intensitas Tinggi 

Upaya untuk membersihkan lapas dari peredaran narkoba dan handphone dilakukan 

dengan singkat, kurang lebih 2-3 bulan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas waktu 

dalam melakukan operasi seperti pencarian bunker, penertiban pipa paralon, kabel 

listrik yang semrawut, pengecoran, penutupan kembali bekas bunker yang dilakukan 

dari pagi siang malam sehingga berpotensi terjadinya penyiksaan tinggi. 

 

3. Terkait Peredaran Kunci  

Terkait peredaran kunci dalam upaya perbaikan dijelaskan: 

a) Kunci ditahan dulu dan ditempatkan di Pintu Penjaga Utama (P2U) dengan tetap 

di bawah monitoring Ka. Lapas; 

b) Anak kunci sering tidak dikembalikan ke rumah dinas Kalapas, anak kunci 

ditaruh di area Pintu Penjaga Utama (P2U) sehingga sering terjadi peminjaman/ 

bon WBP dari blok tahanan. 

 

4. Terkait Tindakan Penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat 

yang dilakukan oleh Petugas  

Tim menemukan dan mencatat 9 (sembilan) tindakan penyiksaan berupa kekerasan 

fisik diantaranya sebagai berikut: 

1.  Pemukulan menggunakan tangan kosong; 

2.  Pemukulan menggunakan selang dan kabel; 

3.  Pemukulan menggunakan alat kelamin sapi; 

4.  Pemukulan menggunakan kayu; 

5.  Ditampar; 

6.  Pencambukan menggunakan alat pecut dan penggaris; 

7.  Penyiraman air dengan garam dan air dengan rinso terhadap luka; 

8.  Direndam di kolam lele sembari dipukuli; 

9.  Ditendang dan dinjak-injak dengan menggunakan sepatu PDL.  

Sedangkan terkait perlakuan merendahkan martabat tercatat 8 (delapan) tindakan 

antara lain:  
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1. Disuruh pelaku untuk memakan muntahan makanan; 

2. Disuruh meminum air seni dan mencuci muka menggunakan air seni. 

3. Pemotongan jatah makanan; 

4. Disuruh telanjang tanpa menggunakan pakaian apapun dan diminta 

mencabut rumput sembari dicambuk menggunakan selang; 

5. Disuruh melakukan 3 (tiga) gaya bersetubuh dalam posisi telanjang; 

6. Pencukuran atau penggundulan rambut bahkan dalam posisi telanjang; 

7. Disuruh jongkok dan berguling-guling di aspal dalam keadaan telanjang; 

8. Disuruh memakan buah papaya busuk dalam keadaan telanjang yang 

disaksikan sesama WBP, petugas Lapas baik pria maupun wanita. 

 

5. Terkait waktu Penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat, pada 

saat WBP baru masuk dalam Lapas (dalam kurun waktu 1-2 hari), pada Masa 

Pengenalan Lingkungan dan saat WBP melakukan pelanggaran. Untuk peristiwa 

pada malam hari biasanya pada saat petugas mendatangi setiap blok dalam rangka 

penyisiran dan pada waktu siang hari saat warga binaan pertama kali masuk ke 

dalam Lapas, dimana pengiriman tahanan ke dalam Lapas dilakukan pada rentang 

waktu jam kerja Pukul 10.00 WIB – 14.00 WIB. 

6. Terkait alat Penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat, terdapat 

minimal 13 (tiga belas) alat yang digunakan diantaranya Selang, kayu, kabel, buku 

apel, tangan kosong, sepatu PDL, air garam, air Rinso, pecut sapi, timun, dan 

sambal cabai, Sandal dan barang-barang yang dibawa oleh Tahanan Baru. 

Kekerasan tersebut menimbulkan luka – luka di area punggung, kaki dan tangan. 

7. Selain itu terkait lokasi, terjadi dihampir seluruh tempat di lingkungan Lapas, 

terdapat minimal 16 (enam belas) titik tempat antara lain: Branggang (tempat 

pemeriksaan pertama saat WBP baru masuk Lapas), blok isolasi pada kegiatan 

mapenaling, lapangan, setiap blok-blok tahanan WBP, aula bimbingan kerja 

(bimker), Kolam Ikan Lele, Ruang P2U dan lorong-lorong blok. 

8. Konteks terjadinya tindakan 

a) Dengan seiring dengan perubahan tersebut, dalam melakukan penindakan 

petugas Lapas melakukannya sebagai bentuk pembinaan dan pendisiplinan 

terhadap WBP. Selain itu juga bertujuan untuk menurunkan mental bagi WBP; 

b) Bahwa bentuk pembinaan dan pendisiplinan terhadap WBP menyebabkan luka 

dan cenderung adanya pembiaran oleh pihak lapas dengan tidak memberikan 

layanan untuk berobat sebagai mana mestinya. 

 

9. Keberulangan Penyiksaan, tindakan-tindakan penyiksaan tetap terjadi sampai pada 

peristiwa ini terungkap ke publik pada Oktober 2021, di mana ditemukan 6 (enam) 

orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) (5 orang narapidana dan 1 orang 

tahanan kejaksaan) dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuh seperti luka kering, 

luka bernanah di punggung dan lengan, luka keloid di punggung, dan luka 

membusuk di lengan; 

10. Penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat juga terjadi 

terhadap Tahanan Titipan, berdasarkann temuan terdapat 1 orang tahanan titipan 

kejaksaan yang secara factual juga mengalami penyiksaan. 
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11. Perlakuan terhadap WBP Residivis  

Intensitas kekerasan lebih tinggi terhadap WBP residivis dibanding dengan WBP 

yang lain. Selain itu juga ditemukan perlakuan khusus kepada WBP residivis dengan 

menandai setiap residivis yang biasanya terjadi disaat pertama kali masuk Lapas 

dan memisahkan dengan tahanan yang lain. Intensitas kekerasan lebih tinggi juga 

dialami oleh WBP yang pernah terlibat dalam penyimpanan barang terlarang di 

bunker.  

12. Pelanggaran SOP 

a) Terkait waktu pemberian sanksi di dalam yang diberikan kepada warga binaan 

tidak melalui sidang TPP dan cenderung sanksi langsung diberikan oleh petugas 

yang mengetahui WBP melakukan pelanggaran;  

b) Terkait pemberian hukuman tidak sesuai dengan aturan dimana yang diterapkan 

adalah hukuman fisik (kekerasan) bukan untuk detoksifikasi; 

c) Terkait Penggeledahan Narapidana atau Tahanan Tanpa Pakaian dimana waktu 

narapidana diminta untuk membuka pakaian dilakukan lebih dari 17 menit dan 

dilakukan lebih dari satu tempat; 

d) Adanya pemotongan jatah makanan dalam kondisi tertentu walaupun kadar gizi 

makanan terpenuhi dan baik. 

 

13. Upaya Pemindahan WBP sebelum waktu yang ditentukan 

Dalam hal ini dapat dilihat upaya pemindahan yang dilakukan pada hari Rabu 

tanggal 3 November 2021. Saat itu, WBP yang sebelumnya berada di Blok Edelweis 

kemudian dipindahkan oleh petugas ke Blok Cempaka yang mana seharusnya WBP 

tersebut ditempatkan di Blok Edelweis dalam kurun waktu 14 hari terlebih dahulu 

unyuk menjalani masa isolasi pencegahan Covid-19, dilanjutkan 14 hari kedua untuk 

masa Mapenaling. Disebut alasan pemindahan tersebut karena adanya agenda 

kedatangan “tamu”.  

 

VI. ANALISA HUKUM DAN HAM 

• Pengadu dalam peristiwa di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menyebutkan 

telah terjadi penyiksaan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan, selain itu 

tindakan perlakuan merendahkan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Tim melakukan pengujian terhadap aduan tersebut berdasarkan temuan faktual 

lapangan dan melakukan telaah instrumen hukum dan HAM; 

• Instrumen Hukum dan HAM yang digunakan, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 dan Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang 

telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi 

konvensi anti penyiksaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, Rule No. 1, Nelson Mandela Rules, Standart Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners/ peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap 

Narapidana, Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan 

Rutan, Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015 tentang Revitalitasi Penyelenggaraan 

Sistem Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang 

Pengamanan Lapas dan Rutan, 14 Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lapas 

Narkotika Kelas IIA Yogyakarta; 
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• Dalam konteks HAM, instrumen tindakan penyiksaan, adanya perlakuan 

merendahkan martabat, temuan pola kekerasan meliputi bentuk kekerasan, alat 

kekerasan, konteks waktu, keberulangan, pelaku kekerasan, menimbulkan rasa sakit 

dan penderitaan fisik termasuk trauma dan serangan psikologis dengan tujuan 

membuat down; 

• Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1998, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau 

keterangan, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau 

diduga telah dilakukan atau mengancam/ memaksa untuk suatu alasan; 

• Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1998, bahwa Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah 

kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; 

• Berdasarkan Pasal 31 peraturan minimum standar perlakuan perlakuan terhadap 

Narapidana (Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners), hukuman fisik, 

hukuman dengan memasukkan ke dalam sel yang gelap dan semua hukuman yang 

kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang dan tidak boleh 

dilakukan terhadap WBP. Meskipun para petugas Lapas berdalih untuk melakukan 

penertiban dan pendispinan, aturan tersebut sangat tegas melarang penerapan 

berbagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat WBP; 

• Terkait layanan kesehatan di Lapas, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 peraturan 

minimum standar untuk perlakuan terhadap Narapidana (Standart Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners), petugas kesehatan harus menjaga dan memperhatikan 

kesehatan jasmani dan jiwa WBP dan memberikan tindakan segera terhadap WBP 

yang mengalami sakit; 

• Menyoal pemberian hukuman bagi WBP, Pasal 47 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa dalam pemberian sanksi harus 

memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara adil dan tidak 

bertindak sewenang-wenang, serta mendasarkan tindakannya pada peraturan tata 

tertib LAPAS, sejalan dengan Jaminan atas kesempatan WBP menyampaikan 

pembelaan yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners bahwa Setiap Narapidana yang melakukan pelanggaran 

diberikan kesempatan yang layak untuk mengajukan pembelaan, dan otoritas yang 

berwenang harus melakukan pemeriksaan seksama atas pelanggaran dan 

pembelaannya; 

 
 

VII. KESIMPULAN 

Berdasarkan serangkaian hasil pemantauan dan penyelidikan, Tim Komnas HAM RI 

merumuskan sejumlah hal kesimpulan sebagai berikut: 

1) Bahwa intensi penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat yang 

tinggi karena adanya perubahan struktur kepemimpinan di Lapas Narkotika Kelas IIA 

Yogyakarta dan upaya pembersihan Lapas dari narkotika oleh kepemimpinan yang 

baru, dan pada momentum pertengahan Tahun 2020 ditemukan 2828 pil sapi, 315 

HP, 227 bunker dan barang terlarang lainnya; 
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2) Benar terjadi penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat manusia 

yang dilakukan petugas Lapas; 

3) Tindakan perlakuan merendahkan martabat WBP antara lain memakan muntahan, 

meminum air seni dan mencuci muka menggunakan air seni, pemotongan jatah 

makanan, telanjang dan diminta mencabut rumput sembari dicambuk menggunakan 

selang, disuruh melakukan 3 (tiga) gaya bersetubuh dalam posisi telanjang, 

penggundulan rambut dalam posisi telanjang, disuruh jongkok dan berguling-guling 

di aspal dalam keadaan telanjang, memakan buah pepaya busuk dalam kondisi 

telanjang yang disaksikan sesama WBP, petugas Lapas baik pria maupun wanita; 

4) Tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, luka dan trauma psikologis 

korban antara lain: pemukulan, pencambukan menggunakan selang, penamparan, 

ditendang, diinjak, guling-guling, direndam di kolam lele, disiram air garam dan air 

rinso pada dini hari; 

5) Tindakan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat juga dialami 

oleh tahanan titipan yang mana seharusnya ada mekanisme khusus terhadap 

tahanan titipan. 

6) Pada periode kepemimpinan Kalapas dan Ka. KPLP Juni – Desember 2020, anak 

kunci kotak penyimpanan kunci blok sering tidak dikembalikan ke rumah dinas 

Kalapas, alasan kunci tetap di area Lapas untuk kepentingan penyisiran blok; 

7) Terdapat minimal 13 (tiga belas) alat yang digunakan dalam penyiksaan, diantaranya 

Selang, kayu, kabel, buku apel, tangan kosong, sepatu PDL, air garam, air Rinso, 

pecut sapi, timun, dan sambal cabai, Sandal dan barang-barang yang dibawa oleh 

Tahanan Baru. Kekerasan tersebut menimbulkan luka- luka di area punggung, kaki 

dan tangan; 

8) Waktu terjadinya penyiksaan terjadi pada malam hari, petugas mendatangi setiap 

blok disaat warga binaan beristrahat dalam rangka penyisiran ruang blok. Selain itu, 

penyiksaan disiang hari saat warga binaan pertama kali masuk ke dalam Lapas, 

pengiriman tahanan ke dalam Lapas rutin dilakukan pada jam kerja (rentang waktu 

Pukul 11.00 WIB – 14.00 WIB); 

9) Terkait lokasi tindakan penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, terjadi 

dihampir seluruh tempat di lingkungan Lapas, terdapat minimal 16 (enam belas) titik 

tempat antara lain: Branggang (tempat pemeriksaan pertama saat WBP baru masuk 

Lapas), blok isolasi pada kegiatan mapenaling, lapangan, setiap blok-blok tahanan 

WBP, aula bimbingan kerja (bimker), Kolam ikan lele, Ruang P2U dan lorong-lorong 

blok; 

10) Konteks tindakan kekerasan yang dilakukan petugas Lapas terhadap warga binaan 

termasuk yang pertama kali masuk Lapas, untuk menurunkan atau menekan mental 

WBP; 

11) Keberulangan penyiksaan, tindakan-tindakan penyiksaan tetap terjadi hingga 

peristiwa ini terungkap ke publik pada Oktober 2021. Secara faktual dan tidak 

terbantahkan, 6 (enam) orang WBP yang ditemui pada 11 November 2021 dalam 

kondisi luka di beberapa bagian tubuh seperti luka kering, bernanah di punggung dan 

lengan, luka keloid di punggung, dan luka membusuk di lengan; 

12) Tim secara langsung telah melihat dan menemukan adanya luka bekas cambukan di 

tubuh/ punggung WBP di beberapa blok; 

13) Kategori bentuk pengakuan petugas Lapas atas tindakan penyiksaan antara lain: 
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a. Pertama, petugas mengakui melakukan tindakan pemukulan, menendang, dan 

mencambuk menggunakan selang.  

b. Kedua, petugas melihat langsung tindakan pemukulan dan penelanjangan di 

branggang terhadap WBP kiriman baru sebelum masuk blok.  

c. Ketiga, petugas mengetahui/ mendengar dari rekan regu pengamanan (Rupam) 

lain bahwa ada tindakan pencambukan/ menyabet WBP menggunakan selang 

dan kabel-kabel berukuran pendek. Intensi tindakan pencambukan dilakukan 

terhadap WBP yang memiliki riwayat residivis, yang terlibat dalam peredaran 

narkoba, dan yang dahulu pernah ditengarai menimbun handphone dan charger 

di dalam blok. 

14) Bahwa benar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 

Yogyakarta ada SOP, namun SOP tersebut tidak digunakan sebagai panduan secara 

maksimal. Berdasarkan 14 SOP yang diperoleh Tim, 4 SOP diantaranya menjadi 

perhatian khusus antara lain: SOP Penerimaan Narapidana/Tahanan Baru, SOP 

Penggeledahan Narapidana atau Tahanan Tanpa Pakaian, SOP Penjatuhan 

Hukuman Disiplin WBP, SOP Pembagian Makanan dan Minuman bagi WBP; 

15) Intensitas kekerasan, perlakuan merendahkan martabat yang tinggi terjadi karena 

adanya upaya petugas Lapas untuk membersihkan Lapas dari peredaran narkoba 

dan handphone. Komnas HAM sepakat dan mendukung tindakan pembersihan 

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan Lapas namun 

segala upaya pembersihan itu harus tetap menghormati hak asasi manusia. 

16) Terhadap peristiwa penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas I Yogyakarta terjadi indikasi 

kuat pelanggaran Hak Asasi Manusia meliputi hak memperoleh keadilan, hak atas 

rasa aman, hak atas kehidupan layak, dan hak atas kesehatan.  

a. Hak untuk terbebas dari penyiksaan, kekerasaan, atau perlakuan lain yang 

kejam dan merendahkan martabat manusia, Terjadinya pelanggaran 

Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 16 bahwa 

penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga 

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun 

rohani pada seseorang bahkan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik 

termasuk trauma dan serangan psikologis dengan tujuan membuat down. Untuk 

itu, setiap pihak harus menghentikan/ mencegah perlakuan atau penghukuman 

lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; 

b. Hak memperoleh keadilan ditandai dengan penghukuman dengan 

menempatkan WBP di ruang isolasi (strapsel) tanpa melalui sidang putusan TPP 

merupakan tindakan perlakuan diskriminatif di lingkungan Lapas. Merujuk pada 

Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa Setiap orang 

berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, 

tanpa diskriminasi. Pemberikan hukuman/ sanksi bagi WBP dalam bentuk 

tindakan apapun tanpa melalui sidang TPP menunjukkan indikasi pengabaian 

kesempatan WBP untuk menyampaikan pembelaan yang layak. Selain itu, 

adanya pembedaan perlakuan, intensi penyiksaan sangat tinggi dilakukan 

terhadap WBP residivis dan yang pernah terlibat penyimpanan barang di dalam 

bunker;  
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c. Hak atas rasa aman, dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

bahwa “Setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.  Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”  Dan Pasal 30 

Undang-Undang tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 

atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2): 

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi 

di mana saja ia berada; 

d. Hak untuk kehidupan layak, meskipun kebebasannya dibatasi, WBP tetap 

memiliki hak-hak terkait pemenuhan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. 

Jaminan hak-hak Narapidana selama menjalani pemasyarakatan dijamin di 

dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatann 

diantaranya hak beribadah, kesehatan, kebutuhan pangan dan sandang, 

kunjungan keluarga dan penasihat hukum, menyampaikan keluhan, 

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan lainnya. 

e. Hak atas kesehatan, Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) peraturan minimum standar 

untuk perlakuan terhadap Narapidana (Standart Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners), petugas kesehatan harus menjaga dan memperhatikan 

kesehatan jasmani dan jiwa WBP dan memberikan tindakan segera terhadap 

WBP yang mengalami sakit. Namun dalam faktanya ditemukan beberapa WBP 

mengalami luka fisik yang membutuhkan penanganan medis segera dan intensif. 

Jika poliklinik Lapas terbatas dalam penanganannya sebaiknya segera merujuk 

ke Rumah Sakit agar mendapatkan penanganan medis dengan maksimal. 

 

VIII. REKOMENDASI 

Dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan 

penegakan HAM dan memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di seluruh 

Lapas di Indonesia, Komnas HAM meminta Menteri Hukum dan HAM RI bersama 

jajaran terkait untuk melaksanakan rekomendasi sebagai berikut: 

1) Segera melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang melakukan atau mengetahui 

tindakan penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat, namun tidak 

mengambil langkah untuk mencegahnya, termasuk petugas sipir Lapas, penjaga 

pintu utama (P2U) Lapas, eks Kalapas dan eks Ka. KPLP pada periode Tahun 2020 

dan pihak lainnya; 

2) Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, harus dilakukan penegakan hukum; 

3) Untuk melakukan segala upaya dalam rangka memastikan tidak ada peredaran 

narkotika, handphone, pungutan liar dan pemerasan di lingkungan Lembaga 

pemasyarakatan, namun demikian harus dipastikan pelaksanaannya menghormati 

hak asasi manusia dan tidak menggunakan kewenangan secara berlebihan;  

4) Pentingnya penguatan teknologi dan sumber daya untuk semua pelaksanaan tugas 

di dalam Lapas, antara lain:  
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a. Upaya pengadaan alat pendeteksi penyelundupan barang-barang yang dilarang 

masuk ke dalam Lapas, seperti uang, handphone, narkotika, dan simcard untuk 

menghentikan tindakan penelanjangan dalam pemeriksaan warga binaan; 

b. Upaya pengadaan alat CCTV sebanyak mungkin di berbagai titik berikut 

pemeliharaannya, dengan catatan tidak melanggar hak privasi warga binaan di 

dalam blok, dan;  

c. Upaya pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan penting untuk 

segera dilakukan untuk para petugas Lapas (penjaga tahanan, P2U), terutama 

berkaitan dengan pemahaman hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi pembinaan pemasyarakatan; 

5) Pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus agar 

pembinaan pemasyarakatan dan pemberantasan narkotika maksimal serta tidak 

terjadi lagi tindakan penyiksaan; 

6) Melakukan upaya pemulihan fisik dan psikologis terhadap korban penyiksaan yang 

mengalami traumatik dan luka fisik; 

7) Memastikan pelaksanaan SOP dengan baik, termasuk prosedur cuti dan 

pembebasan bersyarat diakses dengan mudah sesuai ketentuan dan peraturan 

berlaku;  

8) Harus dipastikan bahwa tahanan titipan mendapatkan perlakuan yang berbeda 

dengan tahanan lain dan perlindungan hokum sebagai statusnya yang bukan 

narapidana. 

 

Komnas HAM RI menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Hukum 

dan HAM, khususnya Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DI Yogyakarta yang 

secara aktif datang memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Komnas HAM juga 

memberikan dukungan yang sangat besar terhadap setiap upaya pemberantasan narkotika 

di lingkungan Lapas.  

 

Jakarta, 7 Maret 2022 

 

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI 


