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 Merespon terjadinya Peristiwa Dugaan Penyiksaan terhadap Sdr. Muhammad Fikry, dkk oleh Polsek 
Tambelang dan Polres Metro Bekasi dan Kematian Tahanan Sdr. Freddy Nicolaus di Rumah Rahanan 
(Rutan) Polres Metro Jakarta Selatan, Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan 
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 sejak 11 
Maret 2022. Berikut rangkuman laporan dari hasil pemantauan dan penyelidikan 2 (dua) kasus dimaksud.  
I. PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN  

Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan atas kedua peritiwa tersebut, Tim telah melakukan 
rangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, antara lain: 

1) KASUS DUGAAN PENYIKSAAN TERHADAP SDR. MUH. FIKRY, DKK OLEH ANGGOTA POLSEK 
TAMBELANG/POLRES METRO BEKASI 
A. Permintaan Keterangan 

Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari 
pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain 5 (lima) orang yang ditangkap bersama dengan 
M. Fikry, dkk, keluarga korban, pendamping keluarga korban, saksi yang memperkuat alibi pada 
peristiwa pembegalan, saksi yang yang melihat aktivitas di Gedung Telkom Tambelang, penasihat 
hukum, dan pihak Kepolisian, baik Polres Metro Bekasi maupun Polsek Tambelang. Selain itu, 
juga keterangan Sdr. M. Fikry als. Fikry, Sdr. M. Rizky als. Kentung, Sdr. Abdul Rohman als. Adul 
dan Sdr. Randy als. Miing secara tertulis. 
1. Keterangan 5 (lima) orang yang ditangkap bersama korban, antara lain terkait: 

a. Kronologis penangkapan di lokasi warung Sdr. Rusin pada 28 Juli 2021 
b. Informasi terkait lokasi Telkom Tambelang sebagai “tempat transit” 
c. Kronologis pasca penangkapan 
d. Keberadaan saksi saat terjadinya peristiwa pembegalan 

2. Keterangan keluarga korban, antara lain terkait: 
a. Kronologis saat keluarga mengetahui peristiwa penangkapan 
b. Gambaran perilaku Sdr. Fikry, dkk sehari-hari sebelum penangkapan 
c. Keberadaan Sdr. Fikry, dkk saat peristiwa pembegalan dan pengakuan Sdr. Fikry, dkk 

tidak terlibat pembegalan 
d. Kondisi Sdr. Fikry, dkk saat pertama kali keluarga menjenguk 
e. Pengakuan Sdr. Fikry, dkk terkait dugaan penyiksaan 
f. Upaya yang telah dilakukan keluarga. 

3. Keterangan pendamping keluarga korban, antara lain terkait: 
a. Kronologis saat pertama kali mengetahui peristiwa penangkapan 
b. Upaya hukum yang telah ditempuh. 

4. Keterangan 6 (enam) orang saksi yang memperkuat alibi korban dan menerangkan terkait 
keberadaan masing-masing korban saat peristiwa pembegalan pada 24 Juli 2021 
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5. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang melihat adanya aktivitas di Gedung Telkom Tambelang 
pada 28 Juli 2021 dan menerangkan pengetahuan saksi bahwa 9 (sembilan) orang yang 
dilakukan penangkapan memang dibawa ke Gedung Telkom Tambelang sebelum dilakukan 
pemeriksaan di Polsek Tambelang. 

6. Keterangan 2 (dua) orang penasihat hukum korban yang menerangkan proses hukum yang 
ditempuh dan sedang berjalan di persidangan. 

7. Keterangan 4 (empat) orang korban secara tertulis, antara lain terkait: 
a. Alasan pencabutan BAP 
b. Tindakan penyiksaan yang dialami, baik di Telkom Tambelang maupun di Polsek 

Tambelang. 
8. Keterangan 8 (delapan) orang petugas Polres Metro Bekasi, antara lain terkait: 

a. Adanya permintaan bantuan dari Polsek Tambelang untuk melakukan penangkapan 
b. Koordinasi sebelum dilakukannya penangkapan 
c. Kronologis peristiwa penangkapan 
d. Keterlibatan Polres Metro Bekasi dalam penanganan kasus 
e. Penyelidikan oleh Propam Polda Metro Jaya. 

9. Keterangan 5 (lima) orang petugas Polsek Tambelang, antara lain terkait: 
a. Laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh Sdr. Darusman 
b. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 
c. Kronologis peristiwa penangkapan 
d. Proses persidangan baik pada Praperadilan maupun proses pengadilan perkara 
e. Penyelidikan oleh Propam Polda Metro Jaya 
f. Administrasi penyidikan perkara. 

 
B. Peninjauan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu 

Tim telah melakukan peninjauan lokasi di beberapa tempat yang disebutkan dalam peristiwa, 
diantaranya: 
1. Tempat Kejadian Perkara (TKP) Peristiwa Pembegalan di Jl. Raya Sukaraja, Desa Sukaraja, 

Kecamatan Tambelang   
2. Gedung Telkom Tambelang 
3. Polsek Tambelang 
4. Kandang Ayam Sdr. Sudarmun (tempat ditemukannya alat bukti pembegalan). 

 
C. Rekonstruksi Peristiwa di Gedung Telkom Tambelang 

Tim melakukan rekonstruksi peristiwa dugaan penyiksaan yang terjadi di Gedung Telkom 
Tambelang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ditangkap bersama dengan korban dan 
turut dibawa ke Gedung Telkom Tambelang.  

D. Pemeriksaan Dokumen dan Bukti Lainnya 
Adapun dokumen-dokumen yang ditemukan dan dianalisis oleh Tim, antara lain: 
1. Salinan Laporan Polisi No. LP/B/968-13/VII/2021/SPKT/POLSEK TAMBELANG/POLRES 

METRO BKS/POLDA METRO JAYA Tanggal 24 Juli 2021 
2. Surat Kuasa 
3. Dokumen pelaporan-pelaporan pengadu terkait proses hokum 
4. Dokumen putusan Praperadilan No. 8/Pid.Pra/2021/PN Ckr tanggal 1 Oktober 2021 
5. Salinan hasil Visum et Repertum (VER) terhadap korban 
6. Rekaman video 
7. Foto-foto terkait 
8. Dokumen terkait lainnya. 

 
E. Monitoring pemberitaan media dan social media 

Tim Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan monitoring sosial media dan pemberitaan 
media saat sebelum dan setelah pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan kasus penangkapan 
M. Fikry, dkk oleh Polsek Tambelang dan Jatanras Polres Metro Kabupaten Bekasi. 
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2) KASUS KEMATIAN TAHANAN SDR. FREDDY NICOLAUS DI POLRES METRO JAKARTA 
SELATAN 
A. Permintaan Keterangan 

Permintaan keterangan dalam peristiwa ini, antara lain saksi dari rekan dan pihak keluarga 
korban, Penyidik Satres Narkoba, Kasat Tahti dan jajaran pada Polres Metro Jakarta Selatan, 
serta saksi tahanan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. 

1. Keterangan 2 (dua) rekan korban yang pertama kali melihat kondisi korban, antara lain terkait:  
a) Keterlibatan korban dalam tindak pidana narkotika; 
b) Riwayat penyakit korban; 
c) Kondisi korban sebelum dinyatakan meninggal dunia pada 13 Januari 2022; 
d) Pengakuan korban atas dugaan kekerasan yang dialaminya; 
e) Permintaan uang atau dugaan pemerasan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. 

 
2. Keterangan Keluarga Korban, antara lain terkait: 

a) Keterlibatan korban dalam tindak pidana narkotika; 
b) Riwayat penyakit korban; 
c) Riwayat penanganan kesehatan korban oleh Petugas Polres Metro Jakarta Selatan; 
d) Pengakuan korban atas dugaan kekerasan yang dialaminya; 
e) Permintaan uang atau dugaan pemerasan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan; 
f) Kondisi fisik korban sebelum otopsi pada 17 Januari 2022; 
g) Sikap dan harapan keluarga atas kematian korban; 
h) Upaya yang telah dilakukan keluarga. 

 
3. Keterangan Penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, antara lain terkait: 

a) Kronologi proses hukum sejak penangkapan dan penahanan korban atas kasus tindak 
pidana narkotika (kepemilikan ganja); 

b) Kondisi kesehatan korban saat penangkapan dan penahanan; 
c) Riwayat penyakit korban berdasarkan pengakuannya; 
d) Kronologi penanganan kesehatan korban pada 10 Januari 2022 – 13 Januari 2022; 
e) Telah dilakukannya otopsi terhadap jenazah korban dan kesimpulan hasil otopsi tersebut; 
f) Tindak lanjut yang dilakukan kepolisian atas proses hukum korban. 

 
4. Keterangan dari Sat Tahti Polres Metro Jakarta Selatan, antara lain terkait: 

a) Kronologi riwayat penanganan kesehatan korban pada 10 Januari 2022 – 12 Januari 
2022; 

b) Kondisi awal korban saat masuk di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan; 
c) Riwayat penyakit korban berdasarkan pengakuannya; 
d) Kondisi Rutan Polres Metro Jakarta Selatan secara umum. 

 
5. Keterangan dari Tahanan Polres Metro Jakarta Selatan: 

a) Kondisi fisik korban saat di dalam sel Rutan Polres Metro Jakarta Selatan; 
b) Kronologi korban saat sakit tanggal 12 Januari 2022; 
c) Kondisi Rutan Polres Metro Jakarta Selatan secara umum. 

B. Peninjauan lokasi Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. 
Berdasarkan peninjauan lokasi di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, Komnas HAM 
mendapatkan sejumlah informasi yang diantara lain: 
1) Kondisi sarana dan prasarana Rutan Polres Metro Jakarta Selatan; 
2) Kondisi umum Rutan Polres Metro Jakarta Selatan; 
3) Kondisi sel rutan Polres Metro Jakarta Selatan;  
4) Lokasi CCTV di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. 

C. Penerimaan Dokumen dan Bukti Lainnya 
Tim menerima dokumen dan bukti yang terkait dengan peristiwa, antara lain: 
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1. Dari Pihak Kepolisian 
a) Foto-Foto 

Berbagai foto dokomentasi terkait yang ditunjukan oleh pihak Kepolisian antara lain: 
• Foto kondisi korban saat awal ditangkap pihak Satresnarkoba Polres Metro Jakarta 

Selatan di Kabupaten Badung, Bali, tanggal 16 Desember 2021; 
• Foto kondisi korban saat masih ditahan di Satresnarkoba dengan aktivitas berolahraga 

dan berinteraksi dengan Penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan; 
• Foto korban tanggal 6 Januari 2022 saat konsultasi kesehatan di Dokkes Polres Metro 

Jakarta Selatan sebelum diserahkan ke Rutan; 
• Foto korban tanggal 6 Januari 2022 saat diserahkan ke Rutan Polres Metro Jakarta 

Selatan; 
• Foto saat Penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengecek korban di 

Rutan Polrestro Jaksel sebelum dibawa ke RS Polri Kramat Jati; 
• Foto saat almarhum dilakukan pemeriksaan oleh dokter di ruang IGD RS Polri Kramat 

Jati tanggal 12 Januari 2022; 
• Foto saat pelaksanaan otopsi tanggal 17 Januari 2022; 
• Foto tanggal 17 Januari 2022 saat Tim Forensik RS Polri Kramat Jati memberikan 

informasi penjelasan setelah pelaksanaan otopsi kepada pihak keluarga almarhum. 
 

b) Dokumen 
Tim mendokumentasikan sejumlah dokumen berkas perkara yang diperlihatkan oleh 
Penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan antara lain: 
• Surat Perintah Penyidikan tanggal 16 Desember 2021; 
• Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 s/d 18 Desember 2021;  
• Surat Perintah Perpanjangan penangkapan tanggal 19 s/d 21 Desember 2021; 
• Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Desember 2021;  
• Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan 

Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2021;  
• Berita Acara Perpanjangan penahanan tanggal 11 Januari 2022 s/d 19 Februari 2022;  
• Surat pencabutan kuasa keluarga almarhum dari Kantor Hukum Badar. 

 
2. Dari Pihak Keluarga dan Saksi Lainnya 

a) Foto-Foto 
Berbagai foto dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak keluarga dan saksi antara lain: 
• Foto saat korban sudah meninggal dunia dengan kondisi adanya luka ditelapak kaki kiri 

dan kanan, dan betis kaki kiri berwarna ungu/ kebiruan; 
• Tangkapan layar (screeshoot) chat whatsapp korban dengan kakak korban pada yang 

menampilkan kalimat berbahasa Batak “Kak, baen jo. Maos dibalbal, loja nai au kak”, 
artinya: Kak, tolonglah, dipukulin terus aku udah capek.  

• Beberapa tangkapan layar (screeshoot) chat whatsapp korban kepada rekan dan 
keluarga korban yang meminta dikirimkan sejumlah uang untuk kepentingan uang 
kamar. 

b) Video 
Berupa video dokumentasi saat korban sudah meninggal dunia. 

c) Audio 
Berupa 9 (sembilan) rekaman suara/audio dari pihak keluarga yang berisi rekaman 
percakapan antara keluarga dengan korban serta rekaman suara korban yang meminta 
uang dan menyampaikan bahwa korban mengalami kekerasan.  
Selain itu, juga beberapa rekaman percakapan suara setelah korban meninggal dunia 
antara keluarga korban dengan beberapa orang yang diduga tahanan di Rutan Polres 
Metro Jakarta Selatan menggunakan nomor yang biasa digunakan korban untuk 
menghubungi keluarga. 

d) Bukti Transfer Uang 
4 (empat) bukti pengiriman sejumlah uang melalui transfer yang diperoleh dari pihak 
keluarga dan saksi ke 2 (dua) rekening BCA dan BRI. 
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II. SUBSTANSI FAKTA TEMUAN 
Penanganan Komnas HAM terhadap 2 (kasus) ini menggunakan mekanisme urgent response yang 
merupakan reaksi cepat Tim berdasarkan pantauan situasi di media. Selain itu, kedua kasus ini juga telah 
dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya dan dinyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh 
Kepolisian. Meskipun demikian, berdasarkan serangkaian hasil pemantauan dan penyelidikan, Tim 
Pemantauan dan Penyelidikan merumuskan sejumlah substansi fakta temuan, antara lain: 
1) KASUS DUGAAN PENYIKSAAN SDR. M. FIKRY, DKK OLEH ANGGOTA POLSEK 

TAMBELANG/POLRES METRO BEKASI 
1. Benar bahwa pada 28 Juli 2021 Sdr. Fikry, dkk ditangkap oleh Polsek Tambelang atas tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan atas Laporan Polisi Nomor LP/B/968/13/K/VII/2021/POLSEK 
TAMBELANG/ POLRES METRO BEKASI/ POLDA METRO JAYA tertanggal 24 Juli 2021 dengan 
Pelapor Sdr. Darusman.  

2. Adanya kepastian pelaku pembegalan adalah Sdr. M. Fikry, dkk semula hanya berdasarkan 
pengakuan korban yang merasa masih mengenali wajah pelaku, yaitu Sdr. M. Fikry sebagai orang 
yang menghentikan motornya dan Sdr. Abdul Rohman yang membacok lengan kanan korban.  

3. Sdr. Fikry, Sdr. Abdul Rahman, Sdr. M. Risky, dan Sdr. Randy masing-masing memiliki alibi yang 
diperkuat dengan rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan keberadaan 
mereka saat peristiwa pembegalan terjadi tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB. 

4. Benar terjadi penangkapan terhadap Sdr. M. Fikry, Sdr. Mr. Risky, Sdr. Abdul Rohman, Sdr. 
Randy, Sdr. W, Sdr. A, Sdr. R, Sdr. K, dan Sdr. F pada 28 Juli 2021 sekira pukul 18.52 WIB di 
warung milik Sdr. Rusin yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Unit Reskrim Polsek Tambelang 
dan Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi. 

5. Patut diduga telah terjadi penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polsek 
Tambelang dan Polres Metro Bekasi pada 28 Juli 2021, antara lain berupa: 
a. Pada saat penangkapan, pihak Kepolisian tidak memberitahu identitas sebagai Petugas, tidak 

menunjukkan dan memberikan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga. Pihak 
Kepolisian juga tidak melibatkan perangkat lingkungan RT/ RW pada saat penangkapan; 

b. Terjadinya kekerasan saat proses penangkapan berupa pemukulan dan penendangan, serta 
penutupan mata dengan lakban. Tangan kesembilan orang tersebut juga diikat menggunakan 
alat seperti 2 (dua) borgol besi, 4 (empat) ikatan lakban dan 1 (satu) ikatan kabel tis.  

6. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Fikry, dkk (9 orang), polisi tidak langsung 
membawa kesembilan orang tersebut ke Polsek Tambelang untuk diperiksa, tetapi ke Gedung 
Telkom Tambelang yang berada di seberang Polsek. Saat berada di halaman Gedung Telkom 
Tambelang, kesembilan orang tersebut dipisahkan menjadi Sdr. M. Fikry, Sdr. Mr. Risky, Sdr. 
Abdul Rohman, dan Sdr. Randy (4 orang yang menjadi terdakwa), Sdr. W, Sdr. A, Sdr. R, Sdr. K, 
dan Sdr. F. 

7. Pada saat berada di halaman Gedung Telkom Tambelang, Polisi melakukan interogasi terhadap 
Sdr. M. Fikry, Sdr. Mr. Risky, Sdr. Abdul Rohman, dan Sdr. Randy (4 orang yang menjadi 
terdakwa) terkait keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan/aksi 
pembegalan.  

8. Dalam proses interogasi tersebut, Komnas HAM RI menemukan adanya tindak penyiksaan yang 
terjadi dengan tujuan korban mengakui tindak pembegalan yang terjadi. Ditemukan setidaknya 10 
(sepuluh) bentuk tindak penyiksaan antara lain: 

a. Kekerasan/ ancaman verbal; 
b. Mata dilakban; 
c. Pemukulan dengan tangan kosong di bagian tubuh dan wajah; 
d. Pemukulan di bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci; 
e. Ditendang di bagian tubuh, kaki dan wajah; 
f. Rambut dijambak;  
g. Didudukkan saat salah seorang diantaranya tersungkur; 
h. Diseret menggunakan kain sarung  
i. Kaki ditimpa menggunakan batu  
j. Tembakan ke udara disertai ancaman “udah lu ngaku aja, temen lu udah mati” 
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Selain itu, setidaknya ditemukan 8 (delapan) bentuk kekerasan verbal terhadap kesembilan orang 
yang ditangkap diantaranya: 

a. “Apa nama grup begal lu?”,  
b. “Segala dzikiran lagi lu, begal…begal aja”,  
c. “Sini lu turun, gw lurusin dulu urat lu”,  
d. “Udah lu ngaku aja, temen lu udah mati”,  
e. “Lu mau gue injak kaki lu pakai mobil”. 
f. “Kamu terlibat begal ga? Kalo terlibat saya lindas nih kakinya”.  
g. “Lu kalo beneran gak terlibat, jangan ikut-ikutan sama temen-temen lu, akibatnya begitu kan, 

lu udah pada liat kan? Sanggup gak kalo digituin?” 
h. “Ngapain kamu nengok-nengok, mau saya tembak kayak teman kamu. 

9. Pada saat Sdr. Fikry, dkk menjalani proses penahanan di Polsek Tambelang juga terjadi tindak 
penyiksaan terhadap keempat orang tersebut, diantaranya: 

a. Diancam akan ditembak jika tidak mengakui tindakan pembegalan terhadap korban begal; 
b. Pemukulan pada saat proses BAP 
c. Pemukulan pada proses pencarian BB 
d. Pemaksaan untuk berdamai dan mencabut gugatan pada Praperadilan 

10. Akibat dari penyiksaan tersebut, terdapat luka-luka membekas pada bagian wajah, badan, dan 
bagian jari-jari kaki korban. Korban juga mengalami trauma dan kondisi psikis korban terganggu, 
setiap melihat petugas kepolisian korban terkesan mengalami perasaan takut. Hal ini diperkuat 
dengan dokumentasi foto dan keterangan pihak keluarga saat menjenguk korban di Polsek 
Tambelang.  

11. Akibatnya, keempat korban akhirnya mengaku terlibat dalam peristiwa pembegalan yang terjadi 
pada 24 Juli 2021 karena kondisi tertekan dan berada di bawah ancaman. Atas pengakuan korban 
tersebut, korban diproses hukum atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 

12. Terkait tempat, waktu dan alat penyiksaan: 
a. Rentang waktu dugaan penyiksaan antara lain: Pertama, sejak pukul 20.00 WIB tanggal 28 

Juli 2021 hingga Pukul 03.00 WIB tanggal 29 Juli 2021 dan Kedua, saat penahanan di 
Polsek Tambelang sejak 29 Juli 2021 hingga menjelang proses Praperadilan sekitar 
September 2021; 

b. Alat yang digunakan antara lain: tangan kosong, senjata api, lakban, kain sarung, tali 
gantungan kunci, batu koral dan sepatu safety Polisi; 

c. Beberapa tempat terjadinya dugaan penyiksaan terhadap M. Fikry dkk (4 orang) antara lain: 
Halaman Gedung Telkom Tambelang, Ruang Interogasi, Ruang Sel Polsek Tambelang.  

13. Pada saat penangkapan terdapat sejumlah uang yang disita oleh petugas Kepolisian, namun tidak 
tercatat dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya.  

14. Adanya keluarga salah seorang korban yang memberikan sejumlah uang kepada petugas 
kepolisian saat hendak mengunjungi anaknya di Rutan Polres Metro Bekasi. Informasi terkait 
permintaan uang tersebut disampaikan oleh salah seorang korban yang ditahan.  

15. Berdasarkan dokumen dari pihak Polsek Tambelang, terdapat 2 (dua) lembar foto ke-4 TSK 
bersama seluruh Personil yang menangkapnya yang disebut oleh Kepolisian didokumentasikan 
tidak lama setelah proses penangkapan dan tiba di Polsek Tambelang (sekitar Pukul 20.00 - 22.00 
WIB tanggal 28 Juli 2021). Namun berdasarkan perbandingan dokumen serupa yang diperoleh 
Tim Pemantauan dan Penyelidikan, terdapat perbedaan informasi bahwa foto tersebut justru 
didokumentasikan pada Pukul 03.27.51 WIB di Polsek Tambelang. 

16. Berdasarkan perbandingan 2 (dua) foto yang identik, potensial lembar foto yang diberikan 
Kepolisian kepada Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, keterangan waktu (bentuk 
tulisan numerik) telah dipotong/dicrop, terutama di bagian jam digitalnya. Diduga kuat, waktu yang 
tercantum dalam jam digital tersebut merupakan waktu kedatangan 4 (empat) orang Tersangka 
Sdr. Muhammad Fikry dkk ke Polsek Tambelang. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi W, 
K, dan A, yang menerangkan bahwa 4 (empat) orang Tersangka dibawa ke Polsek sekitar pukul 
03.00 WIB, sementara kelima lainnya pukul 01.00 WIB. 
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17. Benar telah dilakukan upaya Praperadilan terkait penetapan tersangka dengan putusan 
penetapan, penangkapan dan penahanan Terdakwa dinyatakan sah dengan adanya 2 (dua) alat 
bukti yang cukup. Namun demikian, fakta dan pernyataan hakim dalam Pertimbangan Hukum 
tentang adanya CCTV yang menyatakan M. Fikry di mushola, bukan berada di tempat kejadian 
saat peristiwa tersebut, menjadi pokok perkara yang perlu didalami dalam persidangan, sehingga 
bukti-bukti tersebut dikesampingkan dalam sidang/putusan Praperadilan 

18. Terkait pelaporan atas salah tangkap dan rekayasa kasus terhadap Sdr. Fikry, dkk (4 (empat) 
orang) telah ada pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyampaikan penangkapan 
yang dilakukan Polsek Tambelang telah sesuai prosedur sebagaimana hasil pemeriksaan Bidang 
Propam Polda Metro Jaya. 

 
2) KASUS KEMATIAN TAHANAN SDR. FREDDY NICOLAUS DI POLRES METRO JAKARTA 

SELATAN 
1. Sdr. Freddy adalah tersangka kasus tindak pidana narkotika yang ditangkap oleh Satres Narkoba 

pada 26 Desember 2021 di Bali. Hal ini sebagaimana keterangan penyidik Satres Narkoba dan 
barang bukti yang disita berdasarkan surat perintah penangkapan serta surat perintah 
penahanan dan beberapa foto-foto penangkapan serta foto Barang Bukti yang ditunjukan 
kepada Tim. 

2. Sdr. Freddy memang memiliki riwayat penyakit serius sebagaimana keterangan saksi-saksi dan 
keluarga korban. Namun demikian pada saat penangkapan dan penahanan korban dalam 
keadaan sehat tanpa ada luka-luka dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dokkes Polres Metro 
Jakarta Selatan dengan hasil korban sehat dan layak ditahan. 

3. Selama ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, korban mengeluh sakit dan mendapatkan 
perawatan medis di RS Polri Kramat Jati sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 10 Januari 2022 dimana 
korban dirujuk rawat jalan dan 12 Januari 2022 hingga korban meninggal dunia pada 13 Januari 
2022 pukul 20.00 WIB. Informasi kematian korban baru diterima keluarga pada pukul 22.00 WIB. 

4. Selama ditahan, Sdr. Freddy dimintakan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 
sebagai biaya kamar selama berada di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagaimana 
terdapat bukti komunikasi antara korban kepada keluarga dan teman-teman korban yang 
meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan terdapat bukti 
pengiriman uang ke 2 (dua) nomor rekening yang diberikan korban dengan total uang senilai Rp. 
3.350.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

5. Selama ditahan, Sdr. Freddy mengalami tindak kekerasan yang dibuktikan dengan adanya 
pengakuan korban kepada keluarga bahwa korban mengalami kekerasan. Setidaknya terdapat 
4 (empat) tindak kekerasan yang dialami korban, antara lain: 

a. Dipukul 
b. Disetrum 
c. Disundut rokok 
d. Tidak diberikan makanan karena tidak memenuhi permintaan uang 

6. Adanya keterangan Saksi yang melihat jenazah korban pertama kali di RS Polri Kramat Jati pada 
14 Januari 2022 pukul 00.00 WIB dengan kondisi antara lain lebam di bagian kaki, luka di siku 
tangan kiri dan kanan, luka sundutan rokok di telapak kaki, dan telapak kaki patah, serta bagian 
belakang punggung ada kulit terkelupas. 

7. Terbatasnya akses makanan terhadap korban dan tahanan di Rutan Polres Metro Jakarta 
Selatan. Berdasarkan keterangan keluarga korban, korban menyampaikan bahwa korban tidak 
mendapatkan makan pagi dan hanya mendapatkan makanan 2 (dua) kali sehari. Korban juga 
menyampaikan bahwa korban tidak mendapatkan makanan karena tidak memenuhi biaya yang 
dimintakan. 

8. Terkait kondisi ruang tahanan, terdapat overcapacity, dimana kapasitas maksimal setiap kamar 
hanya 10 (sepuluh) orang, namun kondisi saat dipantau mencapai ±20 orang. Selain tahanan 
Kepolisian juga terdapat tahanan titipan baik dari kejaksaan maupun KPK. Selain itu hanya 
terdapat 2 (dua) CCTV yang berada di Lorong yang saling berhadapan.  
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9. Bahwa tindak pemerasan dan kekerasan baru terjadi setelah korban diserahkan oleh 
Satresnarkoba ke Sat Tahti Polres Metro Jakarta Selatan sejak 6 Januari 2022 sebagaimana 
keterangan korban kepada pihak keluarga maupun rekannya. 

10. Otopsi diterangkan oleh penyidik bahwa kematian korban diakibatkan oleh penyakit metabolisme 
dan terdapat luka-luka akibat benda tumpul. Otopsi dilakukan dikarenakan adanya keberatan 
dari pihak keluarga atas hasil visum dokter. 
 

III. KESIMPULAN 
Berdasarkan serangkaian hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan, Tim Komnas HAM RI 
merumuskan kesimpulan atas kedua peristiwa tersebut sebagai berikut: 
1) KASUS DUGAAN PENYIKSAAN SDR. M. FIKRY, DKK OLEH ANGGOTA POLSEK 

TAMBELANG/POLRES METRO BEKASI 
1. Benar bahwa Sdr. Muhammad Fikry, dkk (9 orang) ditangkap oleh personil unit Reskrim Polsek 

Tambelang dan unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi. Setelah penangkapan para korban 
tidak langsung dibawa ke Mako Polsek Tambelang, tetapi dibawa dulu ke Gedung Telkom 
Tambelang. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan dokumentasi foto yang diperoleh 
Tim Pemantauan dan Penyelidikan. Sementara, berdasarkan keterangan pihak Penyidik Polsek 
Tambelang/Polres Metro Bekasi, kesembilan orang yang ditangkap ini langsung dibawa ke Polsek 
Tambelang.  

2. Benar telah terjadi penyiksaan yang diduga dilakukan personil unit Reskrim Polsek Tambelang dan 
unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi terhadap Sdr. Muhammad Fikry, dkk (4 orang) saat 
melakukan interogasi di halaman Gedung Telkom Tambelang dalam berbagai bentuk kekerasan 
fisik dan juga kekerasan verbal. Secara faktual, keempat korban berada di bawah penguasaan 
Polisi dan dibawa ke halaman Gedung Telkom Tambelang yang terletak di depan Polsek 
Tambelang untuk dimintai keterangan. Kedua bangunan ini hanya dipisahkan oleh Jalan Sukarapih 
Raya, Sukarapih, Kec. Tambelang, Bekasi; 

3. Rentang waktu penyiksaan terjadi, antara lain: Pertama, antara pukul 20.00 WIB tanggal 28 Juli 
2021 hingga pukul 03.00 WIB tanggal 29 Juli 2021 dan Kedua, saat penahanan di Polsek 
Tambelang sejak 29 Juli 2021 hingga menjelang proses Praperadilan sekitar September 2021; 

4. Konteks terjadinya tindak Penyiksaan, saat Polisi melakukan interogasi terhadap Sdr. M. Fikry, dkk 
(4 orang) guna mengejar pengakuan keempatnya sebagai Tersangka atau keterlibatan dalam 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada 24 Juli 2021 dini hari di Jalan Raya 
Sukaraja Tambelang, Bekasi; 

5. Ditemukan setidaknya 10 (sepuluh) bentuk tindak penyiksaan terhadap Sdr. M. Fikry, dkk antara 
lain: 
a. Kekerasan/ ancaman verbal; 
b. Mata dilakban; 
c. Pemukulan dengan tangan kosong di bagian tubuh dan wajah; 
d. Pemukulan di bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci; 
e. Ditendang di bagian tubuh, kaki dan wajah; 
f. Rambut dijambak;  
g. Didudukkan saat salah seorang diantaranya tersungkur; 
h. Diseret menggunakan kain sarung  
i. Kaki ditimpa menggunakan batu  
j. Tembakan ke udara sembari memberikan ancaman.  

6. Setidaknya ditemukan 8 (delapan) bentuk perkataan Polisi yang merupakan bagian dari kekerasan 
verbal terhadap kesembilan orang yang ditangkap antara lain:  

a. “Apa nama grup begal lu?”,  
b. “Segala dzikiran lagi lu, begal…begal aja”,  
c. “Sini lu turun, gw lurusin dulu urat lu”,  
d. “Udah lu ngaku aja, temen lu udah mati”,  
e. “Lu mau gue injak kaki lu pakai mobil”. 
f. “Kamu terlibat begal ga? Kalo terlibat saya lindas nih kakinya”.  
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g. “Lu kalo beneran gak terlibat, jangan ikut-ikutan sama temen-temen lu, akibatnya begitu kan, 
lu udah pada liat kan? Sanggup gak kalo digituin?” 

h. “Ngapain kamu nengok-nengok, mau saya tembak kayak teman kamu”. 
7. Terdapat minimal 6 (enam) alat yang digunakan dalam penyiksaan, antara lain senjata api, lakban, 

kain sarung, tali gantungan kunci, batu koral dan sepatu safety Polisi. Selain itu, juga tangan 
kosong.  

8. Terdapat minimal 3 (tiga) tempat terjadinya (locus) tindak penyiksaan terhadap M. Fikry dkk (4 
orang), antara lain halaman Gedung Telkom Tambelang, ruang interogasi, ruang Sel Polsek 
Tambelang; 

9. Adapun dampak Penyiksaan terhadap keempat orang korban, antara lain:  
a. terdapat kondisi fisik akibat kekerasan berupa luka membekas pada bagian wajah, badan, jari-

jari kaki korban, dan luka menyerupai sundutan rokok pada korban An. Abdul Rohman.  
b. Kondisi tertekan dan berada dalam ancaman yang membuat keempat korban mengakui terlibat 

dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) pada 24 Juli 2021.  
c. Trauma mendalam, khususnya terhadap 5 (lima) orang yang ditangkap bersama dengan 

keempat lainnya tapi kemudian dibebaskan pada 29 Juli 2021. Hal ini dikarenakan mereka ikut 
ditangkap secara tiba-tiba, tanpa dasar penangkapan dan dilakukan secara sewenang-wenang. 
Bahkan salah satu diantaranya An. Sdr. R ditendang dan dipukul seorang Polisi hingga korban 
jatuh tersungkur; 

10. Terhadap peristiwa penangkapan Sdr. M. Fikry, dkk (4 orang) disertai dugaan penyiksaan yang 
dilakukan oleh Reskrim Polsek Tambelang dan Jatanras Satreskrim Polres Metro Kabupaten 
Bekasi, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia atas: 

a. Hak untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam, 
dan merendahkan martabat;  

b. Hak atas rasa aman; 
c. Hak untuk memperoleh keadilan; dan  
d. Hak atas kesehatan. 

 
2) KASUS KEMATIAN TAHANAN SDR. FREDDY NICOLAUS DI POLRES METRO JAKARTA 

SELATAN 
1. Sdr. Freddy meninggal dunia dalam status sebagai Tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan 

akibat penyakit metabolism berdasarkan hasil otopsi RS Polri. 
2. Disamping penyebab kematian akibat penyakit metabolism, juga diterangkan adanya tindak 

kekerasan terhadap Sdr. Freddy berupa luka-luka lecet pada bokong dan keempat anggota 
gerak serta memar-memar pada anggota gerak atas tubuh korban akibat benda tumpul. 

3. Terdapat pemerasan dan/atau pungutan liar selama Sdr. Freddy menjadi tahanan sebesar Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dinyatakan sebagai biaya uang kamar di dalam Rutan. 

4. Benar bahwa terdapat penggunaan telepon genggam di dalam Sel Rutan Polres Metro Jakarta 
Selatan termasuk adanya nama-nama istilah yang berkaitan dengan nomor yang sering 
digunakan.  Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antara korban dengan keluarga dan 
teman-temannya yang menceritakan adanya pungutan liar dan kekerasan yang dialami korban. 

5. Tindak pemerasan dan kekerasan baru terjadi setelah korban diserahkan oleh Satresnarkoba ke 
Sat Tahti Polres Metro Jakarta Selatan sejak 6 Januari 2022. 

6. Terhadap peristiwa kematian tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pada 13 Januari 2022 telah 
terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia atas:  
a. Hak untuk hidup; 
b. Hak untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam, 

dan merendahkan martabat;  
c. Hak untuk memperoleh keadilan;  
d. Hak atas kesehatan. 
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IV. REKOMENDASI 
Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi 
pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang kembali 
di seluruh Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, maka Komnas HAM meminta Kapolda Metro Jaya beserta 
jajaran untuk melaksanakan rekomendasi, antara lain: 

1) KASUS DUGAAN PENYIKSAAN SDR. M. FIKRY, DKK OLEH ANGGOTA POLSEK 
TAMBELANG/POLRES METRO BEKASI 

1. Segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota yang terlibat baik Polres maupun 
Polsek. Jika terbukti terdapat pelanggaran diberikan sanksi etik/disiplin dan sanksi pidana.  Semua 
proses pemeriksaan dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel; 

2. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali; 
3. Melakukan upaya pemulihan terhadap 9 (sembilan) orang yang mengalami tindak penyiksaan. 

 
2) KASUS KEMATIAN TAHANAN SDR. FREDDY NICOLAUS DI DALAM RUTAN POLRES METRO 

JAKARTA SELATAN 
1. Melakukan penyelidikan atas peristiwa kematian korban dengan berbagai tindakan yang 

dialaminya saat ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan yang meliputi kekerasan fisik, 
permintaan sejumlah uang dan penggunaan telepon seluler di dalam sel; 

2. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran baik berupa 
etik, disiplin, dan tindak pidana; 

3. Segera melakukan upaya perbaikan tata kelola tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan maupun 
Polres lainnya di wilayah Polda Metro Jaya untuk memastikan tidak berulang kembali peristiwa 
serupa; 

4. Menambah jumlah unit CCTV untuk memperluas jangkauan guna pengawasan yang lebih luas 
atas pengelolaan tahanan kepolisian; 

5. Mengupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan langkah-langkah mengurangi jumlah 
penghuni yang berlebihan di sel Rutan Polisi; 

6. Melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih dalam terhadap setiap calon penghuni dan 
penghuni tahanan secara berkala, khususnya akses pelayanan kesehatan terhadap tahanan yang 
sakit maupun mencegah terjadinya penularan penyakit di antara sesama tahanan. 

 
Jakarta, 20 April 2022 

 
Tim Pemantauan dan Penyelidikan  

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 


