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KETERANGAN PERS 
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LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM  
KEMATIAN dr. SUNARDI, TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME, PASCA PENANGKAPAN 

DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI PADA 9 MARET 2022 DI SUKOHARJO, JAWA 
TENGAH 

 
 
  Merespon terjadinya peristiwa kematian dr. Sunardi, tersangka tindak pidana terorisme, 3 (tiga) jam 

pasca penangkapan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88) pada Rabu, 9 Maret 2022 di 
Sukoharjo, Jawa Tengah, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah melakukan serangkaian 
pemantauan dan penyelidikan atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM dalam Pasal 89 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

 
A. Proses Pemantauan dan Penyelidikan 

  Adapun rangkaian proses pemantauan dan penyelidikan tersebut, antara lain:  
1.   Monitoring Media 

Berdasarkan pengumpulan informasi awal melalui monitoring media terkait dengan kematian dr.  
Sunardi, Tim memperoleh informasi awal, antara lain: 
1) Profil dr. Sunardi; 
2) Dugaan keterlibatan dan peran dr. Sunardi dalam jaringan terorisme; 
3) Kronologis penangkapan dr. Sunardi hingga kematiannya. 
 

2. Permintaan Keterangan 
Permintaan keterangan dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-
pihak maupun melakukan pendalaman keterangan atas peristiwa tersebut, antara lain Densus 88, 
Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta, Dokkes RS Bhayangkara Semarang, saksi masyarakat dan 
Pihak Keluarga dr. Sunardi.   
1. Keterangan Densus 88 maupun pendalaman keterangan, antara lain terkait:  

a) Data penegakan hukum tindak pidana terorisme; 
b) Profil dr. Sunardi dan keterlibatannya dalam jaringan terorisme;  
c) Administrasi penyidikan yang dilaksanakan; 
d) Kronologi peristiwa penangkapan; 
e) Sketsa TKP; 
f) Rekaman video CCTV di tempat publik; 
g) Video keterangan saksi;  
h) Dokumentasi kondisi kendaraan milik dr. Sunardi, masyarakat dan pihak Densus 88 AT; 
i) Dokumentasi pagar rumah warga yang ditabrak oleh kendaraan milik dr. Sunardi pada saat 

penangkapan. 
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2. Keterangan Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Jawa Tengah Densus 88 dan Ketua Tim 
Penindakan Penangkapan dr. Sunardi, antara lain: 
a) Keterlibatan dr. Sunardi dalam jaringan terorisme hingga proses penetapan tersangka dalam 

tindak pidana terorisme;  
b) Proses kegiatan surveillance terhadap dr. Sunardi;  
c) Rencana operasi penangkapan dr. Sunardi;  
d) Jumlah personil Densus 88 yang terlibat; 
e) Jenis senjata dan kendaraan yang digunakan; 
f) Kronologis peristiwa. 

 
3. Keterangan 2 (dua) petugas Densus 88 yang berada di bak mobil dr. Sunardi saat pengejaran 

antara lain: 
a) Kronologi peristiwa pencegatan dr. Sunardi; 
b) Kronologi peristiwa petugas naik ke bak mobil dr. Sunardi; 
c) Kronologi peristiwa pengejaran petugas terhadap dr. Sunardi; 
d) Kronologi peristiwa menabraknya mobil dr. Sunardi dengan sejumlah kendaraan masyarakat 

dan kendaraan petugas; 
e) Upaya yang dilakukan petugas untuk menghentikan tersangka; 
f) Kronologi tembakan yang dilepaskan oleh petugas; 
g) Kronologi peristiwa mobil menabrak “buk” beton pagar rumah masyarakat; 
h) Kondisi dan sikap petugas saat peristiwa. 

 
4. Keterangan petugas medis Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta dan RS Bhayangkara 

Semarang, antara lain: 
a) Kronologi penanganan medis terhadap dr. Sunardi sejak awal diserahkan Densus 88 hingga 

meninggal dunia di RS Bhayangkara; 
b) Kondisi fisik dr. Sunardi saat diserahkan oleh pihak Densus 88 untuk penanganan medis; 
c) Hasil pemeriksaan luar fisik dr. Sunardi. 

 
5. Keterangan saksi-saksi dari masyarakat, antara lain: 

a) Adanya sejumlah peristiwa menabraknya mobil dr. Sunardi dengan mobil milik masyarakat; 
b) Titik lokasi penabrakan mobil dr. Sunardi dengan sejumlah kendaraan masyarakat; 
c) Terdapatnya 2 (dua) kali suara tembakan senjata api; 
d) Terlihatnya 2 (dua) orang yang menggunakan pakaian dengan tulisan “Polisi” di bak mobil yang 

melaju kencang; 
e) Kronologi rusaknya beton bagian pagar rumah masyarakat; 
f) Keseharian dr. Sunardi di lingkungan kediamannya. 

 
6. Keterangan pihak keluarga, antara lain: 

a) Profil keseharian dr. Sunardi yang diketahui keluarga; 
b) Gambaran umum kondisi fisik dr. Sunardi sebelum hari penangkapan; 
c) Sikap dan harapan keluarga atas kematian dr. Sunardi pasca penangkapan oleh Densus 88. 

3. Peninjauan lokasi penangkapan dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Berdasarkan peninjauan dan penelusuran Tempat Kejadian Peristiwa, Komnas HAM memperoleh 
sejumlah informasi antara lain: 
1) Rute yang digunakan dr. Sunardi saat hari penangkapan; 
2) Lokasi pencegatan dr. Sunardi oleh Tim Densus 88; 
3) Lokasi mobil dr. Sunardi menabrak sejumlah kendaraan masyarakat 
4) Lokasi CCTV masyarakat yang berhasil merekam proses pengejaran mobil tersangka. 
5) Lokasi mobil dr. Sunardi menabrak bagian beton bagian pagar rumah masyarakat di Jl. Bekonang 

– Sukoharjo, Jawa Tengah. 
4. Pemeriksaan mobil dr. Sunardi yang digunakan dalam penangkapan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan mobil dr. Sunardi yang digunakan dalam penangkapan, Komnas 
HAM memperoleh sejumlah informasi, antara lain: 
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1) Data terkait tipe mobil yang digunakan oleh dr. Sunardi; 
2) Kerusakan-kerusakan akibat menabraknya mobil dr. Sunardi dengan kendaraan milik 

masyarakat dan pihak Densus 88; 
3) Kerusakan akibat menabrak beton pagar rumah masyarakat,  
4) Titik-titik bekas tembakan dari 2 (dua) petugas Densus 88 yang berada di bak mobil dr. Sunardi. 

 
5. Penerimaan Dokumen dan Barang Bukti 

Tim juga menerima dokumen dan barang bukti yang diberikan secara sukarela, antara lain: 
1) Video rekaman CCTV; 
2) Dokumentasi hasil kegiatan surveillance; 
3) Dokumentasi mobil dr. Sunardi pasca peristiwa; 
4) Dokumentasi kendaraan masyarakat dan petugas yang ditabrak saat proses penangkapan; 
5) Sketsa lokasi peristiwa; 
6) Foto kondisi luka yang dialami 2 (dua) petugas Densus 88 yang berada di bak mobil dr. Sunardi 

saat pengejaran. 
 

B. Substansi Fakta Temuan 
Berdasarkan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan, Tim merumuskan 
sejumlah subtansi fakta temuan, antara lain: 
1. Benar pihak Densus 88 telah melakukan pengerahan petugas, yakni 2 (dua) tim yakni Tim Surveillance 

yang bertugas mengawasi aktivitas dr. Sunardi dan Tim Penindakan yang bertugas untuk 
melaksanakan penangkapan terhadap dr. Sunardi. 

2. Penetapan dr. Sunardi sebagai tersangka tindak pidana terorisme merupakan pengembangan dan 
pendalaman dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk dari dokumen putusan pengadilan 
terpidana teroris.   

3. Petugas telah dilengkapi oleh surat perintah penangkapan yang ditunjukkan kepada dr. Sunardi serta 
petugas menggunakan rompi anti peluru bertuliskan “Polisi” sebagai tanda pengenal. 

4. Pada saat penangkapan, dr. Sunardi melarikan diri dan melawan pihak kepolisian dengan cara 
menabrak secara langsung 1 (satu) orang petugas dan berkendara dengan zig-zag dalam kecepatan 
tinggi yang berpotensi membahayakan nyawa 2 (dua) orang petugas yang berada di bak mobil.  

5. Rencana operasi penangkapan dilakukan di jalan dikarenakan: 
a) Adanya pertimbangan untuk tidak melakukan penangkapan di tempat kerja dr. Sunardi karena 

berhubungan dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan, menghindari di depan pasien, dan 
anak-anak. 

b) Adanya pertimbangan untuk tidak melakukan penangkapan di kediaman pribadi dr. Sunardi karena 
menghindari munculnya trauma psikologis kepada keluarga dr. Sunardi dan resiko 
keamanan/keselamatan manusia mengingat rumah pribadi merupakan posisi terkuat para pelaku. 

c) Adanya kesempatan petugas untuk melakukan penangkapan saat dr. Sunardi beraktivitas 
menggunakan mobil pribadi dan bukan menggunakan mobil ambulans sebagaimana hal biasanya. 

6. Terdapat 2 (dua) orang petugas yang berada di bak mobil dr. Sunardi dan terus berupaya memberitahu 
dr. Sunardi dengan cara memukul kap mobil dan meneriakkan kata-kata “Polisi.. Polisi..”. Hal ini 
dilakukan agar yang bersangkutan menghentikan kendaraannya. 

7. Pada saat pelarian, dr. Sunardi menabrak sejumlah kendaraan masyarakat dan petugas, yakni 2 (dua) 
motor, 1 (satu) mobil innova, dan 1 (satu) mobil box milik masyarakat serta 1 (satu) mobil innova milik 
petugas. 

8. Pada saat pengejaran, 2 (dua) petugas Densus 88 berada di bak mobil melepaskan 9 (sembilan) kali 
tembakan dengan rincian: 
a) 1 (satu) kali tembakan peringatan ke udara setelah mobil dr. Sunardi menabrak pengendara motor 

pertama; 
b) 2 (dua) kali tembakan peringatan ke udara setelah mobil dr. Sunardi menabrak pengendara motor 

kedua: 
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c) 2 (dua) kali tembakan ke arah kaca kanan depan sisi pengemudi dengan satu tembakan mengenai 
tulang besi pintu samping kanan dan satu tembakan mengenai lengan bawah kanan di atas 
pergelangan tangan 

d) 1 (satu) kali tembakan peringatan (terakhir) dengan menembak kap atas mobil bagian belakang 
(kabin belakang) sisi kiri yang menembus karpet mobil. 

e) 3 (tiga) kali tembakan diarahkan ke bagian belakang sisi kanan dr. Sunardi melalui kaca kanan 
bagian belakang (kabin belakang) setelah mobil dr. Sunardi menabrak mobil Innova Hitam 
masyarakat. 

9. Pengejaran terhadap dr. Sunardi berhenti setelah mobil dr. Sunardi menabrak beton bagian pagar 
rumah masyarakat dengan kecepatan tinggi, sehingga dua petugas yang di atas bak belakang mobil 
(Petugas  2 dan 3) terlempar keluar dari mobil dan mengalami luka serta pingsan seketika, kemudian 
adanya kerusakan parah di bagian depan kanan mobil dan hancurnya beton bagian pagar rumah 
masyarakat. 

10. dr. Sunardi kemudian dibawa ke Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta dalam kondisi tidak sadar 
dan masih hidup untuk mendapatkan penanganan medis. dr. Sunardi kemudian dirujuk ke RS. 
Bhayangkara Semarang, namun setelah sampai dan ditangani oleh tim medis, kondisi korban terus 
memburuk dan menurun. Sekitar pukul 01.00 WIB, Kamis 10 Maret 2022, dr. Sunardi dinyatakan 
meninggal dunia di RS Bhayangkara Semarang. 

11. Terdapat 4 (empat) luka tembakan pada tubuh korban, yakni pada kulit lengan kanan dekat siku 
(tembus), lengan bawah kanan di atas pergelangan tangan (tembus), bagian punggung kanan atas 
dekat tulang belikat (tidak tembus), dan otot bagian pinggang sisi kanan (tembus).  

12. Pihak keluarga dr. Sunardi menolak dilakukan otopsi terhadap dr. Sunardi dan menerima  
meninggalnya dr. Sunardi. Pihak keluarga pun tidak berniat melakukan gugatan hukum atas peristiwa 
tersebut. 

13. Terkait informasi kondisi kaki dr. Sunardi, tim menemukan fakta dr. Sunardi pernah mengalami 
kecelakaan pada tahun 2006 dan terjatuh sekitar 2007-2008, sehingga mengalami patah di bagian 
paha dan memerlukan alat bantu berjalan. Selain itu, tim menemukan fakta bahwa dr. Sunardi mampu 
mengendarai mobil tipe strada double cabin dan telah lama mengendarainya sejak tahun 2017-an. 

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan mobil dr. Sunardi, Tim menemukan antara lain: 
a) Lubang bekas tembakan di kap atas mobil sisi kiri kabin belakang; 
b) Lubang bekas tembakan di karpet kabin belakang diduga tembus dari kap atas mobil; 
c) Lubang tembakan di tulang besi diantara pintu kanan (antara kabin depan dan belakang); 
d) Penyok bekas jalur tembakan di tulang pinggir pintu kanan depan mobil; 
e) Lubang bekas tembakan di stir kemudi; 
f) Lubang tembus bekas tembakan di bagian bawah stir kemudi; 
g) Lubang bekas tembakan di dashboard samping kiri bawah stir kemudi; 
h) Lubang bekas tembakan di sandaran kepala jok kemudi samping belakang tembus ke depan; 
i) Lubang bekas tembakan di jok kemudi samping kanan bawah belakang tembus ke depan; 
j) Penyok bekas benturan dengan bagian beton rumah masyarakat di bagian pojok kanan depan 

mobil (kap mesin penyok dan lampu kanan pecah) 
k) Baret panjang di sisi kiri mobil terutama di bagian pintu kiri kabin depan dan belakang; 
l) Kaca pintu sisi kanan kabin depan dan belakang pecah; 
m) Ban belakang kanan robek. 
n) Kaca belakang tengah mobil (kabin belakang) lepas. 

C. Kesimpulan 
1. Pengerahan petugas untuk melakukan surveillance dan penangkapan terhadap dr. Sunardi oleh 

Densus 88 merupakan bagian dari rangkaian penyidikan tindak pidana terorisme yang menetapkan 
dr. Sunardi sebagai tersangka tindak pidana terorisme. 

2. Proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Densus 88 terhadap dr. Sunardi telah memenuhi 
prinsip legalitas, terutama penetapan tersangka dan penangkapan dr. Sunardi. 

3. Proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Densus 88 terhadap dr. Sunardi memenuhi 
prinsip nesesitas dan kehati-hatian. Hal ini ditunjukkan dengan potensi bahaya yang dialami oleh 
masyarakat sekitar dan petugas.  
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4. Melihat prinsip legalitas, nesesitas dan kehati-hatian dalam proses penangkapan dr. Sunardi sampai 
kematian sudah sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat pelanggaran hak asasi manusia. 
 

D. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, Tim Komnas HAM merekomendasikan antara lain: 

1. Meningkatkan segala upaya dalam semua penindakan Densus 88 untuk tetap menjunjung tinggi dan 
melaksanakan Prinsip Hak Asasi Manusia;  

2. Terus mengembangkan pendekatan humanis dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme;  
3. Terus mengupayakan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses penegakan hukum tindak 

pidana terorisme.  
 

 
 

Jakarta, 11 April 2022 
 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 
 

Tim Pemantauan dan Penyelidikan  
Kasus Kematian dr. Sunardi Pasca Penangkapan Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI  

Pada Rabu, 9 Maret 2022 di Sukoharjo, Jawa Tengah  
 

 
 


