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1. PENGANTAR 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mendapatkan 

informasi terkait peristiwa pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga di Kabupaten Mimika pada 22 

Agustus 2022. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ditemukan adanya 

keterlibatan anggota TNI dalam peristiwa tersebut. Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya 

tindakan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat 

manusia yang menjadi isu serius dalam Hak Asasi Manusia. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dan dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, 

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

Manusia dan sebagai bentuk respon cepat, Komnas HAM RI melalui Komnas HAM Perwakilan 

Provinsi Papua telah melakukan proses awal pemantauan dan penyelidikan dan koordinasi atas 

peristiwa tersebut. Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua juga telah melakukan tinjauan lokasi 

dan menghadiri proses rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik dari Polres Timika pada 2–4 

September 2022. 

 

Proses tersebut diperkuat dengan Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang dipimpin oleh 

Komisioner Komnas HAM dengan melanjutkan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan 

pada 12-16 September 2022, seperti melakukan pendalaman keterangan dari para pihak, menerima 

sejumlah dokumen dari para pihak, melakukan pemantauan lapangan guna menemukan fakta-fakta 

pelanggaran hukum dan hak asasi manusia serta menyusun rekomendasi kepada para pihak yang 

terkait. 

 

2. PROSES PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN  

a. Peninjauan Lokasi 

1) Meninjau lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 

Berdasarkan tinjauan lokasi, diketahui bahwa lokasi perencanaan dilakukan di bengkel las 

dan penampungan solar di Nawaripi milik salah satu pelaku. Lokasi tersebut dikenal oleh 

para pelaku dengan sebutan “Mako”. 
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2) Meninjau langsung lokasi pembunuhan 

Berdasarkan tinjauan lokasi, diketahui lokasi pembunuhan terletak di lahan kosong di SP 1 

Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Pada malam hari lokasi tersebut sepi dan tidak ada 

penerangan lampu. Diperoleh informasi bahwa ada sejumlah saksi yang mengetahui 

peristiwa pembunuhan. 

3) Meninjau langsung lokasi mutilasi 

Proses mutilasi dilakukan di jalan lama Logpon yang sudah lama tidak digunakan oleh 

masyarakat. Berdasarkan tinjauan lokasi masih ditemukan sisa potongan karung yang 

digunakan untuk memasukkan bagian tubuh jenazah korban. Sudah tidak ditemukan lagi 

bekas darah di lokasi. 

4) Meninjau langsung lokasi penghilangan jenazah 

Berdasarkan tinjauan lokasi penghilangan jenazah korban dilakukan di jembatan Kampung 

Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten Mimika. Diketahui bahwa pelaku melempar semua karung 

berisi jenazah korban ke sungai Kampung Pigapu. 

5) Mengikuti proses rekonstrusi 

Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua hadir langsung dalam proses rekonstruksi pada 

Sabtu 3 September 2022. Rekonstruksi menghadirkan 9 pelaku dengan mempraktikkan 50 

adegan di 6 TKP. Ada beberapa adegan dalam rekonstruksi yang mengarahkan pada peran 

Sdr. Roy Mathen Howai yang sampai saat ini masih berstatus DPO pihak Kepolisian. 

 

b. Permintaan Keterangan dan Informasi 

Hingga laporan ini disusun, Tim Pemantauan dan Penyelidikan telah memeriksa 19 orang saksi 

yang terdiri dari Penyidik Polres Mimika, Satgas Polda Papua, Penyidik Puspomad, Penyidik 

Pomdam XVII/Cenderawasih, Penyidik Subdenpom Mimika, Penyidik Satgasus Polda Papua, 

Penyidik Polres Mimika, keluarga ke-empat korban, 6 orang pelaku Anggota TNI dan 3 orang 

pelaku sipil. 

1) Pihak Kepolisian pada pokoknya menerangkan, antara lain: 

• Informasi kronologi peristiwa dan detil TKP. 

• Informasi terkait kondisi dan luka pada jenazah korban. 

• Informasi proses pencarian korban dan identifikasi korban 

• Informasi dugaan penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia 

sampai hilangnya nyawa. 

• Informasi proses penegakan hukum. 

• Informasi bukti komunikasi dan kesesuaian terdapat perencanaan. 

• Informasi salah satu pelaku mengenal baik setidaknya dengan salah satu korban. 

2) Pihak TNI pada pokoknya menerangkan, antara lain: 

• Informasi pelaku anggota TNI memiliki catatan pelanggaran disiplin. 

• Informasi pelaku anggota TNI memiliki senjata rakitan. 

• Informasi adanya praktik penjualan amunisi oleh anggota Brigif R 20/IJK/3 pada tahun 

2019 dan saat ini sudah dilakukan proses penegakan hukum. 

• Informasi proses penegakan hukum. 

3) Pihak keluarga korban pada pokoknya menerangkan, antara lain:  

• Adanya komunikasi terakhir ke-empat korban dengan keluarga. 

• Latarbelakang keempat korban dan keluarga menolak adanya pelabelan korban sebagai 

simpatisan atau anggota KKB. 

• Informasi terkait proses rekonstruksi. 

• Informasi tujuan ke-empat korban pergi ke Kabupaten Mimika. 

• Proses pencarian korban dan identifikasi korban. 
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• Adanya tuntutan pihak keluarga tentang proses hukum yang sedang dijalankan dan pihak 

keluarga menuntut hukuman mati dan proses peradilannya dilakukan di Mimika. 

4) Pelaku anggota TNI yang pada pokoknya menerangkan, antara lain: 

• Adanya hubungan/rekanan kerja antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. 

• Pola komunikasi antara pelaku termasuk berkaitan dengan perencanaan. 

• Pola komunikasi pelaku dengan korban. 

• Adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI. 

• Peranan masing-masing pelaku, pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan 

penentuan lokasi. 

• Kronologi peristiwa dan detil lokasi TKP. 

• Adanya dugaan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan 

martabat manusia sampai hilangnya hak hidup. 

• Komunikasi antara pelaku setelah peristiwa dan adanya berbagai upaya obstruction of 

justice. 

• Adanya pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. 

5) Pelaku sipil yang pada pokoknya menerangkan, antara lain: 

• Hubungan antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. 

• Pola komunikasi antara pelaku termasuk berkaitan dengan perencanaan. 

• Pola komunikasi pelaku dengan korban. 

• Mendapatkan informasi adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku 

anggota TNI. 

• Mendapatkan informasi peranan masing-masing pelaku, pelaku yang menginisiasi 

tindakan tertentu dan penentuan lokasi. 

• Mendapatkan informasi bahwa Sdr. Roy Marthen Howai bukan aktor utama dalam 

peristiwa tersebut. 

• Mendapatkan informasi kronologi peristiwa dan detil lokasi TKP. 

• Adanya dugaan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan 

martabat manusia sampai hilangnya hak hidup. 

• Mendapatkan informasi komunikasi antara pelaku setelah peristiwa dan adanya berbagai 

upaya obstruction of justice. 

• Adanya pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. 

 

3. TEMUAN DAN ANALISIS FAKTA 

Temuan dan analisis fakta antara lain sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembunuhan dan mutilasi 

− Perencanaan sudah dilakukan beberapa kali oleh para pelaku, sempat terjadi penundaan 

waktu pertemuan dengan korban. 

b. Pengawasan senjata, adanya senjata rakitan 

− Salah satu pelaku anggota TNI memiliki senjata rakitan dan diketahui oleh pelaku 

berpangkat Mayor. Pada tahun 2019 silam pernah diungkap adanya penjualan amunisi oleh 

anggota Brigif R 20/IJK/3. 

c. Sdr. Roy Marthen Howai bukan aktor utama 

− Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti lainnya kuat dugaan bahwa Sdr. Roy Marthen 

Howai bukan sebagai aktor utama dalam peristiwa pembunuhan dan mutilasi. 

d. Pelaku mengenal korban 

− Berdasarkan hasil temuan faktual, diketahui bahwa salah satu pelaku mengenali korban dan 

pernah bertemu. 
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e. Pilihan kekerasan dengan mutilasi 

− Pelaku sengaja melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. 

− Berdasarkan pola kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat serta 

keterangan saksi, diduga bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku bukan yang pertama. 

f. Adanya hubungan/rekanan kerja antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI 

− Berdasarkan tinjauan lokasi terdapat drum untuk penampungan solar dan grup Whatsapp 

terkait bisnis Solar tersebut. 

 

Komnas HAM RI mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang melukai nurani dan 

merendahkan martabat manusia. Oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk 

pemecatan dari keanggotaan TNI. 

Komnas HAM RI menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan 

memberian kesaksian dan mendorong adanya pengadilan koneksitas yang dilaksanakan di wilayah 

hukum Kabupaten Mimika secara adil dan transparan demi tegaknya hak atas keadilan korban dan 

jaminan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali. 

 

Komnas HAM RI mendorong pendalaman kasus ini dengan pendekatan scientific crime investigation 

khususnya terkait jejak digital. Oleh karenanya meminta para pihak untuk mendalami jejak digital 

masing-masing pelaku, baik dalam komunikasi, social media, maupun pendekatan digital yang lain. 

 

Komnas HAM RI mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif R 20/IJK/3, hal ini 

terkait bisnis anggota, kepemilikan senjata rakitan dan catatan beberapa kasus sebelumnya terkait jual 

beli amunisi dan senjata. 

 

Komnas HAM RI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama dengan baik, 

khususnya keluarga korban/pendamping hukum, DPR Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Polda 

Papua, Puspom TNI AD, Pomdam XVII/Cenderawasih, Polres Mimika, Subdenpom Mimika yang 

sudah memberikan akses informasi, keterangan dan bukti-bukti lainnya yang dibutuhkan dalam proses 

pemantauan dan penyelidikan ini. 

 

 

Jakarta, 20 September 2022 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

 

Tim Pemantauan dan Penyelidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


