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Catatan Editor

PENYIKSAAN MENOPANG PERADILAN 
SESAT

Ahmad Qisai, Dadang Trisasongko, 
Laode M. Syarif

Dunia tanpa penyiksaan adalah dunia yang 
berkeadaban, dimana negara dan hukum 
menghormati dan melindungi hak-hak aasasi 
setiap warganya, bahkan sekalipun ia seorang 
tersangka atau terpidana. Proses penegakan 
hukum tidak boleh dijalankan dan dikendalikan 
oleh praktik penyiksaan. Sejarah selalu 
membuktikan bahwa praktik penyiksaan 
telah menyumbat dan mengunci rasionalitas 
dan dialektika pencarian kebenaran yang 
didasarkan pada fakta-fakta. Oleh karena itu, 
penegakan hukum yang berlumur penyiksaan 
tidak pernah menemukan fakta, tetapi hanya 
mampu mengantarkan kita pada sebuah 
skenario dan fiksi para penegak hukum yang 
dipaksakan untuk diakui sebagai kebenaran.

Praktik penyiksaan dalam penegakan hukum 
di Indonesia telah melembaga di dalam 

praktik sehari-hari maupun dalam pola pikir 
aparat penegak hukum. Proses pelembagaan 
ini terjadi karena lemahnya komitmen negara 
untuk memberikan koreksi terhadap praktik 
penyiksaan. Absennya tindakan korektif ini 
lambat-laun membangun persepsi yang salah 
di kalangan aparat penegak hukum sendiri 
dan bahkan juga masyarakat. Akibatnya, 
tingkat toleransi aparat penegak hukum dan 
bahkan masyarakat, berada pada titik yang 
mengkhawatirkan. Jika kondisi ini dibiarkan 
berlangsung, bukan tidak mungkin bila 
suatu saat nanti praktik penyiksaan menjadi 
semacam prosedur tetap dalam penegakan 
hukum.

Penyiksaan tidak pernah terjadi di ruang 
hampa. Ia adalah produk dari relasi sosial-
politik yang timpang yang sejak dulu 
membelenggu sistem hukum dan peradilan 
kita. Selalu ada kesenjangan kekuasaan 
diantara para penyiksa dan korban-
korbannya. Kesenjangan kekuasaan itu pula 
yang membuat para korban tidak mudah 
melindungi dirinya, mempertahankan dan 
bahkan untuk mendapatkan pemulihan hak-
haknya. Ketimpangan harus disetarakan dan 
ketakutan harus diubah menjadi keberanian. 
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Ini adalah hakikat misi bantuan hukum bagi 
mereka yang terabaikan hak-haknya. Misi 
penulisan buku ini adalah untuk memerluas 
pengetahuan tentang penyiksaan dan cara-
cara meresponnya, bukan hanya kepada 
kalangan aktivis HAM, tetapi sedapat 
mungkin bisa menjangkau siapa saja 
yang berkepentingan untuk melawan dan 
menghentikan praktik kekerasan.

Mengapa buku ini difokuskan pada praktik 
penyiksaaan di dalam proses penegakan 
hukum? Disadari bahwa praktik penyiksaan 
juga terjadi di luar proses peengakan hukum. 
Bahkan mungkin lebih banyak. Tetapi, fokus 
pada pembersihan praktik kekerasan di dalam 
proses penegakan hukum diharapkan akan 
mampu mendorong usaha serupa di luar 
proses penegakan hukum. Di samping itu, 
jika aparat penegak hukum telah memiliki pola 
pikir dan sistem yang menentang penyiksaan, 
mereka akan menjadi mitra penting dalam 
usaha penghapusan penyiksaan secara 
umum di Indonesia.

Buku panduan ini adalah salah satu dari 
buku-buku sebelumnya, yaitu Jalan Panjang 
Penghapusan Penyiksaan dan Mengukur 
Realitas dan Persepsi Penyiksaan di 
Indonesia yang kami terbitkan di tahun 
2011. Di awal tahun 2012, kami menerbitkan 
buku Penyiksaan di Bumi Cendrawasih 
yang kami terbitkan dalam rangka program 
penghapusan penyiksaan di Indonesia. Ini 
hanyalah sumbangan kecil bagi usaha 
masyarakat sipil Indonesia dalam membangun 
dunia tanpa penyiksaan. Mengingat situasi 
lapangan sangat dinamis, makan tidak 
pernah ada bukunpanduan yang sempurna 
dalam mengantisipasi dinamika itu. Namun, 
kami tetap berharap, dengan membaca 
buku panduan ini para aktivis pembela 
HAM, para penasihat hukum dan bahkan 
mungkin keluarga korban memiliki tambahan 
pengetahuan tentang arah dan cara-cara 
praktis memerangi penyiksaan di Indonesia.

Jakarta, 5 Januari 2012
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Pengantar

Praktik penyiksaan di Indonesia terus terjadi. 
Penelitian terakhir LBH Jakarta (2010) 
bersama Kemitraan menyimpulkan bahwa, 
tidak ada institusi yang steril dari praktik 
penyiksaan, semua lembaga penegak hukum 
terlibat dalam praktik penyiksaan. Penelitian 
itu memberikan rekomendasi mengenai 
pentingnya untuk memulai membangun 
mekanisme dan prosedur pencegahan 
penyiksaan.

Kendati Indonesia sudah meratifikasi CAT, 
namun Indonesia belum juga meratifikasi 
OPCAT yang merupakan pedoman operasional 
untuk mencegah penyiksaan. Upaya-upaya 
pencegahan penyiksaan masih dilakukan 
oleh masyarakat sipil, baik melalui upaya-
upaya pemantauan, penelitian, observasi dan 
advokasi. Kedepan kita tentunya berharap 
OPCAT segera diratifikasi oleh pemerintah 
Indonesia, sehingga kita mempunyai 
mekanisme pencegahan penyiksaan.

Sambil menunggu proses ratifikasi OPCAT 
berlanjut, tentu kita tidak boleh berhenti 

untuk terus mengembangkan inisiatif-inisiatif 
untuk melakukan pencegahan penyiksaan. 
Oleh karena itu, lahirlah buku ini pedoman ini. 
Ini adalah kontribusi kami untuk memperkuat 
masyarakat sipil, dan sekaligus mendorong 
pemerintah untuk segera membuat 
mekanisme nasional untuk pencegahan 
penyiksaan.

Buku ini juga kami persembahkan 
kepada mereka yang sedang berjuang 
mempertahankan haknya secara sah atau 
mempertahankan hak orang lain dari praktik 
penyiksaan atau tindakan lain yang kejam, 
tidak manusiawi dan merendahkan martabat 
adalah para pembela hak asasi manusia.

Buku panduan ini memberikan pedoman 
mengenai bagaiamana memahami 
penyiksaan, melakukan pemantauan, dan 
bagaimana melakukan pencegahannya. 
Dimulai dari kemungkinan-kemungikinan 
untuk membangun prosedur formil sampai 
mengembangkan inisiatif-inisiatif yang telah 
ada yang dilakukan baik oleh lembaga negara 
yang independen seperti Komnas HAM dan 
Ombudsman, dan juga oleh masyarakat sipil.
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Terima kasih untuk Restaria Hutabarat, Kepala 
Bidang Litbang LBH Jakarta yang menyertai 
saya untuk menyelesaikan modul ini, dan 
juga untukTim Kemitraan. Terima kasih juga 
saya sampaikan kepada Uni Eropa yang telah 
memberikan dukungan bagi penerbitan buku 
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Semoga publikasi ini memberikan kebaikan 
untuk upaya perlindungan dan penegakkan 
hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 24 Oktober 2011

Nurkholis Hidayat

Direktur LBH Jakarta

Bagian Satu
TENTANG PENYIKSAAN

Pengertian Penyiksaan

Apa Pengertian Penyiksaan Menurut Hukum 
Internasional?

Pada 10 Desember 1984, Majelis Umum 
PBB mensahkan Konvensi PBB Menentang 
Penyiksaan (United Nations Convention 
Against Torture/UNCAT), sebagai turunan dari 
Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 ICCPR.

Pengertian Penyiksaan dapat dilihat dalam 
Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan 
dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan 
Martabat Manusia, yakni:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit 
atau penderitaan yang hebat, baik jasmani 
maupun rohani, pada seseorang untuk 
memperoleh pengakuaan atau keterangan 
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dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan 
menghukumnya atas suatu perbuatan yang 
telah dilakukan atau diduga telah dilakukan 
oleh orang itu atau orang ketiga, atau 
mengancam atau memaksa orang itu atau 
orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang 
didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa 
sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan 
oleh atas hasutan dari dengan persetujuaan 
atau pengetahuaan pejabat pemerintah. Hal 
itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan 
yang timbul hanya dari melekat pada atau 
diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku”.

Apakah UNCAT sudah diratifikasi Indonesia?

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 
Manusia melalui Undang-undang (UU) Nomor 
5 Tahun 1998. Dengan diratifikasinya Konvensi 
tersebut maka UNCAT telah menjadi bagian 
dari hukum positif Indonesia dan mengikat 
secara hukum.

Apa bentuk-bentuk penyiksaan?

Apa elemen-elemen dasar penyiksaan?

Doktrin hukum internasional mengkritik 
definisi baku penyiksaan yang ada dalam 
Konvensi, karena berdasarkan praktik 
penyiksaan di beberapa negara, tindakan 
penyiksaan lebih menitikberatkan para 
penderitaan daripada tujuan untuk 
mendapatkan pengakuan atas keterangan. 
Namun demikian, akhirnya disepakati bahwa 
untuk mengartikan penyiksaan berdasarkan 
praktik internasional, unsur yang harus ada 
untuk menyatakan sesuatu perbuatan adalah 
penyiksaan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat rasa sakit atau penderitaan dari 
suatu perlakuan atau hukuman.

Penyiksaan harus menyebabkan rasa sakit 
dan penderitaan baik secara fisik maupun 
mental, sebagaimana terdapat dalam 
yurispudensi ICTY (International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia), 
Pengadilan HAM Uni Eropa (European 
Court of Human Rights) dan Komite HAM 
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PBB1 (Anthony Cullen, 2008: 32).2 Karena 
sifatnya yang subyektif, maka pengalaman 
korban menjadi pertimbangan utama 
untuk menentukan terpenuhinya unsur 
rasa sakit dan penderitaan.3

b. Dengan melakukan sesuatu perbuatan 
sebagai indikator unsur kesengajaan

Jika rasa sakit atau penderitaan disebabkan 
karena kelalaian atau dengan tidak 
berbuat sesuatu, misalnya tidak memberi 
makan tahanan/narapidana maka tidak 
dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. 

1 Lihat 468 (1998) (commonly known as the “Celebici 
case” because it arises out of events which occurred 
at a detention facility in the village of Celebici); 
United Nations Human Rights Committee General 
Comment 20, U.N. CCPR 44th Sess., 1138th mtg. 5 
(1992) reprinted in Compilation of General Comments 
and Gen-eral Recommendations Adopted by Human 
Rights Treaty Bodies, U.N. GAOR, U.N. Doc. HRI/
GEN/1/rev.5 (2001) [hereinafter General Comment 
20]; Prosecutor v. Kvocka, et al., ICTY Case No. IT-
98-30/1, Trial Chamber Judgment, 142 (2001).

2 http://www.lcil.cam.ac.uk/Media/Anthony_Cullen_
Defining_Torture_Article.pdf)

3 Chris Ingelse, The UN Committee Againts Torture: 
An Assesment 209 (2001)

Namun hal ini dapat dikategorikan sebagai 
perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. 
Hal ini pun harus disertai adanya maksud 
dari pelaku untuk menimbulan rasa sakit 
atau penderitaan bagi korban (Anthony 
Cullen, 2008: 33).

c. Tujuan dari perbuatan

Menurut Konvensi, tujuan dari penyiksaan 
adalah untuk mendapatkan informasi. 
Namun dalam praktiknya, tujuan 
perbuatan tidak terbatas hanya untuk 
mendapatkan informasi, melainkan 
juga untuk tujuan lain sepanjang 
serupa atau ada hubungannya dengan 
mendapatkan informasi, menghukum dan 
mengintimidasi (Anthony Cullen, 2008: 
34).

d. Berkaitan dengan Jabatan

Di dalam Konvensi, penyiksaan hanya 
diakui jika hal itu dilakukan berdasarkan 
dorongan atau dengan persetujuan atau 
sepengetahuan dari pejabat publik atau 
orang lain yang bertindak dalam kapasitas 
resmi. Dengan demikian, Konvensi 
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diarahkan terutama terhadap tindakan-
tindakan para pejabat negara. Walaupun 
definisi dalam Konvensi juga mencakup 
beberapa tindakan oleh pribadi-individual, 
namun keterlibatan aktor negara menjadi 
indikator keseriusan definisi dan praktik 
penyiksaan (Anthony Cullen, 2008: 34).

Bentuk-bentuk penyiksaan

Bentuk-bentuk penyiksaan meliputi apa saja4:

a. Kekerasan Fisik

Tindakan/perbuatan yang dilakukan 
terhadap tubuh sehingga menimbulkan 
kesakitan yang ditujukan sebagai hukuman, 
balas dendam, mendapatkan informasi, 
atau sekedar menunjukkan kekuasaan.

4 Praktik-praktik ini sering dilakukan berdasarkan 
hasil penelitian LBH Jakarta tentang praktik-praktik 
penyiksaan tahun 2005, 2008, 2010. Meskipun tidak 
mengakibatkan luka/ cacat tetap, praktik ini tetap 
merupakan suatu bentuk penyiksaan fisik. Dalam 
survey penyiksaan yang dilakukan LBH, pemukukan 
merupakan praktik paling banyak, sebagai contoh 
pada survey tahun 2008 di wilayah Jakarta,

Contoh-contoh penyiksaan fisik adalah 
sebagai berikut:

•	 Dijambak:	 direnggut	 atau	 ditarik	
rambut.

•	 Diseret:	dihela	atau	ditarik	paksa.

•	 Dipukul/ditendang/	 ditampar	 dengan	
menggunakan tangan/kaki dan/atau 
alat yang menyebabkan luka/cacat 
tetap.

•	 Dibiarkan	 lapar:	 tidak	diberi	makanan/
diberi makanan tidak cukup/diberi 
makanan tidak layak dengan tujuan 
menimbulkan rasa lapar.

•	 Disundut,	dibakar:	dilukai	dengan	bara	
api (contoh: rokok, obat nyamuk, korek 
api, laras senjata api yang masih panas, 
dll).

•	 Dijepit	 jarinya:	 dihimpit	 dengan	 alat	
seluruh atau sebagian jari tangan/kaki 
yang menimbulkan kesakitan.
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•	 Disetrum:	dialiri	listrik	secara	langsung	
atau media lain (contoh: air) pada 
anggota tubuh.

•	 Ditembak:	 dilukai	 dengan	 senjata	
berpeluru tajam/bukan berpeluru 
tajam

•	 Diperdengarkan	 suara	 keras:	
Diperdengarkan suara dengan 
intensitas tinggi sehingga 
menyebabkan gangguan pendengaran 
sementara/permanen

•	 Direndam	 atau	 ditenggelamkan:	
bagian kepala dimasukkan ke dalam air 
sehingga menyebabkan sulit atau tidak 
bisa bernafas.

•	 Dibotaki:	 dicukur	 sebagian	 atau	
seluruh rambut pada bagian kepala.

b. Kekerasan Psikis

Tindakan/perbuatan terhadap emosi dan 
mental yang menimbulkan kesakitan 
yang ditujukan sebagai hukuman, balas 
dendam, mendapatkan informasi, atau 

sekedar menunjukkan kekuasaan.

Contoh-contoh penyiksaan psikis adalah 
sebagai berikut:

•	 Didiamkan	 berjam-jam:	 diabaikan	
sehingga menyebabkan perasaan 
tidak pasti.

•	 Tidak	 diperkanankan	 dikunjungi:	
dilarang untuk dikunjungi oleh kerluarga 
atau kolega sehingga menyebabkan 
rasa kesepian.

•	 Dibohongi:	 diberikan	 pernyataan/	
keterangan palsu sehingga 
menimbulkan rasa takut atau 
pengharapan.

•	 Disuruh-suruh:	 diperintah	 melakukan	
sesuatu di luar kehendaknya sehingga 
menyebabkan rasa lelah/kesal.

•	 Diancam:	 diintimidasi/ditakut-takuti	
dengan kata-kata.

•	 Dihina:	 direndahkan	martabat	 dengan	
perbuatan/perkataan.
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•	 Dibentak:	 dimarahi	 dengan	 suara	
tinggi dengan maksud menimbulkan 
rasa takut/tertekan

•	 Ditodongkan	 Pistol:	 diacungkan/	
ditempelkan pistol ke anggota tubuh 
dengan maksud mengintimidasi.

c. Kekerasan Seksual

Penyiksaan yang mengarah pada 
seksualitas seseorang (laki-laki/
perempuan) yang dilakukan di bawah 
tekanan.

Contoh-contoh penyiksaan secara sexual 
adalah sebagai berikut:

•	 Ditelanjangi:	 dilucuti	 dan/atau	dipaksa	
untuk melucuti/membuka pakaian di 
luar kehendaknya.

•	 Diraba	pada	bagian	sensitif:	dipegang	
pada bagian kemaluan dan/atau organ 
intim di luar kehendak.

•	 Diperkosa	 (oleh	 sejenis	 atau	 lawan	
jenis)

Bagaimana Penyiksaan Terjadi?

Siapa pelaku penyiksaan?

Beberapa aktor dan institusi yang memiliki 
kemungkinan terkait erat dengan praktik 
penyiksaan diantaranya adalah sebagai berikut:

•	 Polisi

•	 Militer	/tentara

•	 Paramiliter

•	 Petugas	penjara

•	 Petugas	imigrasi

•	 Dokter

•	 Jaksa

Para aktor pelaku penyiksaan juga dapat 
mencakup:

•	 Petugas	 pemasyarakatan/rumah	
tahanan
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•	 Setiap	pejabat	pemerintah

•	 Tenaga	 medis/paramedis	 -	 dokter,	
psikiater atau perawat dapat terlibat 
dalam penyiksaan secara tidak 
langsung seperti membuat laporan 
medis palsu ataupun menolak 
melakukan pemeriksaan medis 
terhadap korban penyiksaan.

•	 Tamping	 (pembantu	 petugas	 lapas)	
di Lapas atau Rutan yang bertindak 
dengan persetujuan atau atas perintah 
pejabat publik dalam hal ini petugas 
Lapas dan rutan.

•	 Jaksa	 terkadang	 turut	 melakukan	
penyiksaan, baik secara langsung 
ketika melakukan BAP tambahan 
atau ketika tersangka dilimpahkan, 
maupun secara tidak langsung dengan 
menggunakan BAP yang diperoleh 
dengan cara menyiksa.

•	 Hakim	 kerap	 mendukung	 tindakan	
penyiksaan dengan membantah 
ataupun mengabaikan pernyataan 

terdakwa di persidangan tentang 
pengalaman penyiksaannya.

Selain itu, penyiksaan sering terjadi dalam 
konteks konflik bersenjata, konflik internal 
yang melibatkan pasukan khususnya 
pihak pemberontak (oposisi) kepada pihak 
berwenang yang berkuasa, dan memiliki 
kontrol pada suatu wilayah. Dalam keadaan 
seperti itu, penyiksaan dan bentuk lain dari 
perlakuan sewenang-wenang juga dapat 
ditimbulkan oleh:

•	 pasukan	pemberontak

•	 masyarakat	umum

Siapa korban penyiksaan?

Siapa saja dapat menjadi korban penyiksaan 
– laki-laki, perempuan, trans-gender. Mualai 
anak-naka sampai orang dewasa. Yang 
beragama atau yang tidak. Menurut 
survei, orang miskin cenderung mendapat 
penyiksaan dalam proses hukum. Demikian 
juga orang-orang yang disangka melakukan 
kejahatan tertentu. Kalangan intelektual atau 
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petani. Seringkali faktor yang menentukan 
karena korban adalah anggota dari suatu 
kelompok politik, agama, atau etnis tertentu 
atau minoritas.

Di negara-negara yang diperintah oleh rejim 
otoriter, kebanyakan korban adalah para 
tahanan politik (mereka yang menentang 
rejim otoriter). Biasanya mereka adalah 
anggota kelompok oposisi dari otoritas 
kekuasaan. Di Papua, bPenyiksaan kepada 
mereka dimaksudkan untu memperoleh 
informasi atau pengakuan, atau hanya untuk 
tujuan pemerasan atau intimidasi. Menurut 
survei Kemitraan – LBH Jakarta dan LBH 
Papua tahun 2011, orang-orang yang 
disangka sebagai separatis paling sering 
mendapatkan siksaan dari penegak hukum 
Hal ini menjadi semacam penyampaian pesan 
teror teror kepada warga negara, bahwa 
setiap orang memiliki resiko yang sama jika 
melawan penguasa. Hal ini sangat penting 
untuk tidak memberikan kesan bahwa, hanya 
para tahanan politik yang menghadapi risiko, 
tetapi juga terhadap orang lain yang potensial 
menerima risiko.

Di Indonesia, korban biasanya adalah mereka 
yang diduga terlibat dalam kejahatan pada 
umumnya seperti pencurian atau perkelahian. 
Dalam beberapa kasus, penyiksaan semakin 
intensif dilakukan terhadap kejahatan-
kejahatan yang dianggap sangat mengancam 
keamanan seperti tawuran, narkotika, 
menganiaya aparat dan kejahatan seksual 
dalam konteks tertentu. Korban-korban 
tersebut biasanya dalam status sebagai 
tersangka, terdakwa, atau saksi yang 
kebanyakan tidak didampingi oleh penasihat 
hukum.

Berhubung sistem peradilan di Indonesia 
yang masih korup, biasanya tersangka yang 
mampu membayar pengacara ataupun 
mampu menyuap aparat, relatif lebih bebas 
dari tindakan penyiksaan. Namun ini bukan 
berarti ia akan bebas dari masalah, ia biasanya 
akan menjadi sasaran pemerasan berupa 
‘uang damai atau uang keamanan’.

Dimana Penyiksaan biasa terjadi?

Lokasi berisiko tinggi penyiksaan adalah 
tempat-tempat tertutup yang jauh dari 
pantauan masyarakat, seperti kantor polisi, 
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ruang tahanan, rumah, hotel, penginapan, 
rumah kosong yang kerap dipilih sebagai 
tempat interogasi.

Berikut beberapa tempat penahanan atau 
pemenjaraan:

•	 Kantor/pos	Polisi

•	 Rumah	Tahanan	Negara

•	 Pusat	Penahanan	Keimigrasian

•	 Tempat	tahanan	di	Pengadilan

•	 Kantor	Kejaksaan

•	 Lembaga	Pemasyarakatan

•	 Pos	 polisi	 di	 bandar	 udara	 domestik	
dan internasional

•	 Kantor	untuk	pencari	suaka

•	 Institusi	rehabilitasi	mental

•	 Tempat	penahanan	administratif

•	 Tempat-tempat	 lain	 di	 mana	 orang	
mengalami pengurangan atau 
perampasan kebebasan

Dengan demikian, tempat penahanan yang 
dimaksudkan disini bukan semata tempat 
penahanan resmi, tetapi juga tempat-tempat 
penahanan yang tidak resmi. Ingat bahwa 
penyiksaan tidak harus dibatasi ke tempat 
penahanan dan dapat terjadi di rumah korban 
sendiri atau selama perjalanan ke tempat 
resmi penahanan.

Kapan Penyiksaan biasa terjadi?

Penyiksaan dapat terjadi dalam hampir 
seluruh tahapan proses hukum, mulai dari 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga 
penghukuman. Namun biasanya yang 
paling sering terjadi adalah dalam proses 
penangkapan, penahanan, dan pembuatan 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Verbal.

•	 Penangkapan	 adalah	 saat	 tersangka	
ditangkap untuk paling lama 1 x 24 jam 
dan harus dengan surat perintah.
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•	 Penahanan	 adalah	 pada	 saat	 tersangka	
ditempatkan di ruang tahanan selama 
lebih dari 1 x 24 jam dan harus disertai 
surat perintah.

•	 Berita	 Acara	 Pemeriksaan	 Verbal	 adalah	
saat ketika tersangka atau saksi dimintai 
keterangan oleh aparat dan keterangan 
tersebut dicatat dan sebuh berita acara 
tertulis yang harus ditandatangani oleh si 
pemberi keterangan.

•	 Dalam	 proses	 penahanan	 dan	
pemenjaraan, risiko penyiksaan berada 
pada tingkat tertinggi. Hal ini dikarenakan 
tiadanya akses terhadap pengacara 
dan tertutupnya ruang bagi pemantau 
eksternal dalam proses interogasi selama 
masa penahanan.

•	 Penyiksaan	juga	dapat	terjadi	secara	rutin	
dalam masa penahanan setelah proses 
penyidikan selesai. Selama menunggu 
proses sidang, resiko terjadinya 
penyiksaan secara rutin di dalam tahanan 
tetap terjadi.

•	 Kondisi	 tempat	 penahanan	 seperti	
kelebihan kapasitas dan sangat tertutup 
berkontribusi besar pada kemungkinan 
terjadinya penyiksaan.

•	 Penyiksaan	 juga	 hampir	 dapat	 dipastikan	
terjadi dalam kasus-kasus penculikan dan 
penghilangan paksa.

•	 Hal-hal	 yang	 dapat	 memperparah	
penyiksaan yaitu ketiadaan pengacara; 
jenis kejahatan yang disangkakan masuk 
dalam kejahatan yang diperangi negara 
seperti narkotika, terorisme, perkosaan; 
atau karena korban adalah kelompok etnis 
minoritas, atau lesbian/gay/biseksual.

Apa motif/tujuan penyiksaan?

Penyiksaan dilakukan dengan maksud untuk 
mendapatkan informasi atau pengakuan. 
Penyiksaan terhadap seseorang juga bisa 
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 
dan pengakuan dari pihak lain. Dalam hal 
ini, korban digunakan sebagai ‘pancingan’ 
untuk membuat pihak lainnya tersebut 
memberikan informasi atau pengakuan yang 
dikehendaki pelaku. Tujuan penyiksaan juga 
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untuk mendiskriminasi korban, baik karena 
jenis kelamin, pkitangan politik, etnis dan 
ras, agama, ataupun identitas lainnya yang 
melekat dalam diri korban. Tujuan-tujuan 
tersebutlah yang membedakan penyiksaan 
dan penganiayaan pada umumnya.

Bagian Dua
APA PENTINGNYA 

MEMANTAU PENYIKSAAN?

Pemantuaan terhadap praktik penyiksaan, 
sebagai bagian dari usaha pemantauan 
terhadap kondisi Hak Asasi Manusia, 
merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan 
fakta-fakta, pendokumentasian, verifikasi 
dan pemanfaatan informasi terkait untuk 
kepentingan pembelaaan terhadap para 
korban penyiksaan dan juga untuk mendorong 
perbaikan sistem hukum dan kebijakan yang 
mencegah terjadinya penyiksaan.

Terkait untuk kepentingan buku ini, panduan 
untuk pengumpulan, pendokumentasian dan 
verifikasi fakta-fakta tentang penyiksaan akan 
dijadikan satu dalam bab ini. Dengan tetap 
memperhatikan kontekstualitas masalah 
penyiksaan di Indonesia, paparan dalam buku ini 
juga diperkaya dengan model dan pengalaman 
dari instrument pemantauan HAM yang 
dikembangkan dan dipraktikkan oleh organisasi 
lain yang melakukan pemantauan HAM.
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Gambaran Mengenai Situasi dan Bentuk-
Bentuk Pelanggaran yang Terjadi

Seringkali praktik penyiksaan luput dari 
perhatian publik. Bukan hanya karena 
penyiksaan memang sering terjadi di ruang-
ruang tertutup, tetapi juga karena belum 
banyak pihak yang menaruh perhatian khusus 
pada masalah ini. Oleh karena itu, adanya 
pelaporan pemantauan yang kredibel dan 
perhatian publik yang lebih luas akan berguna 
untuk mencegah terulang dan meluasnya 
penyiksaan. Laporan yang kredibel dapat 
membantu meningkatkan kesadaran dan 
perhatian publik yang lebih luas mengenai 
gambaran situasi suatu wilayah.

Jika tersedia informasi yang memadai, kita 
harus mencoba untuk menyajikan bukti-bukti 
dari pola pelanggaran yang terjadi. Informasi 
yang kredibel adalah informasi yang disertai 
bukti-bukti dan kesaksian. Semakin kuat 
bukti-bukti yang kita sajikan, semakin mudah 
untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas 
dan membuat publik dan pihak-pihak yang 
berkepentingan menyadari betapa seriusnya 
masalah yang terjadi.

Mengidentifikasi peluang bagi upaya 
perbaikan dalam situasi dimana pelanggaran 
sering terjadi

Pemantauan dan pelaporan mengenai 
pelanggaran atau praktik penyiksaan memiliki 
dua tujuan penting. Pertama, bertujuan 
mendorong adanya pertanggungjawaban 
hukum bagi para pelaku atau menuntut 
negara untuk bertanggungjawab. Kedua, 
bertujuan untuk mencari peluang-peluang 
perbaikan situasi suatu wilayah atau negara 
yang diharapkan berkontribusi pada upaya 
penghapusan penyiksaan dimasa mendatang.

Pada tingkatan internasional, sudah banyak 
rekomendasi khusus yang dihasilkan 
untuk Indonesia. Rekomendasi tersebut 
menyangkut perbaikan kerangka hukum 
nasional yang meliputi upaya-upaya pencegan 
seperti pengurangan masa tahanan, perbaikan 
fasilitas penahanan, mekanisme kunjungan 
terhadap tahanan, akses atas bantuan hukum 
dan akses atas hak-hak dasar lainnya seperti 
kesehatan dan medis. Lebih jauh lagi, juga 
memastikan bahwa praktik impunitas bisa 
dihilangkan.
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Menemukan strategi pemulihan untuk 
korban secara individual

i. Mengakhiri impunitas dan memaksa 
pelaku untuk bertanggungjawab

Idealnya setiap negara harus menjalankan 
mekanisme hukum domestiknya untuk 
mengadili para pelaku penyiksaan. Jika 
dalam kenyataannya suatu negara 
memberikan kemungkinan terjadinya 
impunitas dan gagal untuk menyeret 
pelaku penyiksaan ke pengadilan, 
beberapa mekanisme hukum nasional 
maupun hukum internasional dilaksanakan. 
Melalui mekanisme tersebut dapat 
meminta atau memperintahkan, bahwa 
penyelidikan yang efektif harus dilakukan 
untuk suatu tuduhan adanya penyiksaan, 
dan bahwa pelaku harus bisa dituntut 
atas perbuatannya. Seperti halnya 
untuk menghilangkan impunitas pada 
umumnya, ini penting untuk meyakinkan 
korban bahwa pelaku tidak dapat lari dari 
konsekuensi dari setiap kejahatan yang 
dilakukannya.

ii. Pemulihan/reparasi

Reparasi menjadi salah satu tujuan 
dari pemantauan dan pelaporan atas 
adanya pelanggaran HAM. Reparasi 
atau pemulihan adalah upaya untuk 
memperbaiki kerusakan yang diderita 
korban, keluarga korban dan komunitas 
dari terjadinya suatu pelanggaran 
HAM. Perbaikan tersebut dapat berupa 
kompensasi secara finansial, rehabilitasi 
nama baik, memberikan informasi kepada 
keluarga korban mengenai keberadaan 
jasad anggota keluarganya yang menjadi 
korban penculikan atau pembunuhan, 
pembangunan infrastruktur di wilayah 
yang terkena dampak dan menderita 
setelah terjadinya pelanggaran dan 
bahkan permintaan maaf secara langsung 
dari negara.

iii. Mencegah seseorang dideportasi ke 
negara dimana kemungkinan ia akan 
jadi korban penyiksaan

Salah satu ruang lingkup dari konvensi 
anti penyiksaan adalah adanya prinsip non 
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refoulement. Prinsip ini melarang suatu 
negara untuk mendeportasi pengungsi 
atau pencari suaka, yang terancam 
keselamatannya atau berisiko menjadi 
korban penyiksaan jika dikembalikan ke 
negara asal dimana ia berada dalam posisi 
terancam.

Mendokumentasikan Penyiksaan

Prinsip-prinsip dalam pendokumentasian

Mengingat isu penyiksaan masih dalam 
lingkup Hak Asasi Manusia, maka pemantauan 
melalui pendokumentasian atau penelitian 
dilakukan dengan berskitar pada beberapa 
prinsip dalam pemantauan HAM, yaitu 5:

i. Pengutamaan Kepentingan Korban.
Prinsip ini meletakan kepentingan utama 
dalam proses dan hasil penelitian adalah 
pada korban. Dengan demikian proses dan 
hasil penelitian harus mempertimbangkan 

5 Disadur dari Instrumen Pemantauan HAM Pekerja 
Migran dan Mekanisme Penanganan Korban 
Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan dan Komnas 
HAM, 2009. Hal. 8

cara-cara dan situasi yang menghindarkan 
korban menjadi pihak yang dirugikan.

ii. Korban sebagai subyek. Penelitian 
dilakukan dengan meletakan korban 
penyiksaan sebagai subyek utama dalam 
proses pengumpulan fakta, analisa dan 
perumusan rekomendasi. Sehingga suara 
dan cara pandang korban dalam melihat 
suatu kejadian/kasus/permasalah adalah 
yang utama.

iii. Membangun kerjasama dengan semua 
pihak terkait. Keberhasilan pemantauan 
akan sangat tergantung dari kerja sama 
dengan berbagai pihak yaitu pemerintah 
dan masyarakat, untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal dan dapat ditindaklanjuti, 
penelitian ini dapat menjadi alat untuk 
berkomunikasi dalam upaya penyelesaian 
dan pemenuhan tanggungjawab 
perlindungan korban.

iv. Tetap berpegang pada posisi sebagai 
peneliti. Tidak dapat dihindari bahwa 
pertemuan dan komunikasi dengan 
korban dan berbagai pihak terkait bisa 
menimbulkan empati, simpati dan 
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sebaliknya prasangka tertentu. Pihak 
yang melakukan penelitian tetap perlu 
mengingat perannya sebagai peneliti 
dalam kerangka pemantauan HAM. Secara 
khusus, peneliti memiliki tangungjawab 
untuk melakukan penggalian fakta 
dan pendokumentasian tanpa larut 
dan kemudian menjadi penyelamat 
dan penyelesaian kasus per kasus di 
lapangan. Namun secara etik, peneliti 
dapat menghubungkan korban dengan 
lembaga atau mereka yang kemudian 
akan memberikan pendampingan kepada 
korban sesuai dengan peran masing-
masing.

v. Menggunakan perspektif HAM dalam 
proses penelitian. Dalam konteks 
penyiksaan di Indonesia, terdapat 
kerentanan spesifik yang dialami oleh 
korban berupa trauma dan terlanggarnya 
hak-hak korban lainnya karena penyiksaan. 
Apalagi belum ada mekanisme pemulihan 
bagi korban penyiksaan. Kerentanan 
inilah yang perlu dijadikan dasar dalam 
melakukan analisas terhadap temuan 
penelitian.

vi. Menjaga kredibilitas, kerahasiaan, 
keakuratan dan obyektivitas data. 
Proses penelitian perlu dilakukan dengan 
penuh kehati-hatian untuk menjamin 
ketepatan dan obyektivitas data yang 
diperloleh. Proses pengungkapan 
fakta dan data perlu didukung dengan 
pendokumentasian yang memadai. 
Mengingat pengungkapan data dapat 
membawa risiko tertentu bagi responden, 
maka penelitian harus diikuti dengan 
penyimpanan data yang aman. Dengan 
demikian kerahasiaan identitas pemberi 
data tetap dijamin.

b. Panduan Wawancara

i. Sebelum memulai wawancara

Mulailah dengan memperkenalkan diri 
kita, organisasi kita, tujuan kita, dan 
bila perlu beritahukan juga pihak mana 
yang menggunakan informasi dari hasil 
wawancara yang akan dilakukan. Jika 
kita meminta individu tertentu dengan 
disertai nama, kita harus menjelaskan 
kepadanya bagaimana kita memperoleh 
namanya. Pastikan, saat wawancara 
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dilakukan, ia tidak keberatan kita mencatat 
atau penggunaan rekaman-mesin atau 
penerjemah. Kita juga harus menjaga 
kerahasaiaan dan tunduk pada persetujuan 
dari informan untuk penggunaan datanya.

ii. Haruskah menyimpan hasil 
wawancara?

Menyimpan yang rapi dan rinci semua 
catatan hasil wawancara penting untuk 
memastikan keakuratan, tetapi kita 
harus menjelaskan kepada orang yang 
diwawancarai bagaimana catatan akan 
digunakan dan siapa yang akan memiliki 
akses ke informasi yang ada di dalamnya. 
Jika kita mewawancarai korban, pastikan 
hanya menampilkan inisial korban di dalam 
laporan kita. Ini penting untuk menghindari 
ancaman terhadap keselamatan korban.

iii. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
Wawancara

•	 Tunjukan	 rasa	 hormat	 kepada	 yang	
diwawancarai melalui penggunaan 
bahasa, intonasi suara dan sikap.

•	 Perhatikan	 faktor	 budaya	 setempat	
yang sensitif atau tabu.

•	 Jangan	 menekan	 orang	 yang	 kita	
wawancarai untuk mendapatkan 
informasi yang ingin kita dapatkan.

•	 Cobalah	 untuk	 tidak	 langsung	
mengakhiri wawancara formal tanpa 
memperbincangkan hal-hal lain yang 
lebih ringan.

•	 Beberapa	yang	diwawancarai	mungkin	
menghadapi kondisi ketakutan untuk 
berbicara. Dalam hal ini maka penting 
untuk meyakinkan dia mengenai 
jaminan kerahasiaan, termasuk nama. 
Berikan nomor kontak kita kepadanya 
jika dikemudian hari ada intimidasi 
kepada orang yang kita wawancarai.

iv. Bagaimana memaksimalkan informasi 
yang dapat dipercaya

•	 Hindari	 pertanyaan	 yang	 mengarahkan	
pada suatu jawaban tertentu yang tidak 
dikehendaki informan.
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•	 Dorong	 informan	 untuk	 menggunakan	
bahasa dirinya sendiri dalam 
menggambarkan situasi atau keadaan.

•	 Ingat,	jika	menemukan	inkonsistensi	dalam	
kesaksian, bukan berarti informasi yang 
diberikan salah. Sebaiknya kita tanyakan 
lagi untuk mempertegas jawaban.

•	 Amati	 latar	 belakang	 orang	 yang	
diwawancarai, bagaimana kredibilitas 
orang tersebut.

Informasi-informasi yang harus 
didokumentasikan

i. Kenali dan identifikasi Korban atau 
para korban

•	 nama	lengkap/nama	keluarga

•	 jeis	kelamin

•	 tempat	tanggal	lahir

•	 pekerjaan

•	 alamat	rumah	dan	atau	tempat	kerja

•	 foto	 korban	 (sebelum	 dan	 setelah	
penyiksaan)

•	 rekam	 medis	 (sebelum	 penyiksaan	
terjadi pada korban)

•	 pendidikan	terakhir

•	 kondisi	ekonomi

•	 status	korban:	sebagai	saksi,	tersangka	
atau terdakwa

•	 kejahatan	yang	dituduhkan	kepadanya

ii. Kenali dan identifikasi pelaku atau 
para pelaku

•	 Siapa	yang	menangkap	korban	 (nama,	
jumlah orang terlibat, apa pangkat 
mereka dan dari kesatuan mana)?

•	 Berasal	 dari	 lembaga,	 unit	 atau	
kesatuan apa.
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•	 Bagaimana	 penampilan	 para	 pelaku?	
Apakah mereka menggunakan 
penampilan yang tidak biasa? Apakah 
ada penampilan yang khas?

•	 Apakah	 mereka	 membawa	 senjata?	
Jenis senjata apa yang mereka 
gunakan?

•	 Apa	 kendaraan	 yang	 pelaku	 gunakan,	
adakah nomor kendaraan yang terlihat 
dan tercatat?

iii. Gambarkan bagaimana peristiwa 
penangkapan korban?

•	 Dimana	 korban	 ditangkap	 (dirumah,	
dijalan, di tempat ibadah dll.)?

•	 Kapan	korban	ditangkap	(perkiraan	hari,	
bulan dan tahun, waktu penangkapan 
pagi, siang atau malam)?

•	 Bagaimana	 penangkapan	 dilakukan?	
Adakah surat perintah penangkapan, 
apakah ia ditangkap dalam peristiwa 
tertentu, kapan korban terakhir terlihat, 
adakah saksimata yang melihat dan 

mengetahui penangkapan?

•	 Apakah	 alasan	 penangkapan?	
Biasanya dapat diketahui saat pelaku 
menginterogasi, atau saat kondisi 
sebelum penangkapan terjadi atau 
dalam alasan resmi dalam surat 
penangkapan? Seringkali penangkapan 
dilakukan juga bukan oleh petugas yang 
memiliki kewenangan berdasarkan 
hukum.

iv. Jelaskan dimana korban ditahan

•	 Apa	 nama	 dan	 lokasi	 kantor	 polisi,	
kamp militer atau lembaga/daerah?

•	 Berapa	lama	mereka	ditahan?

•	 Apakah	 korban	 pernah	 dipindahkan	
penahanannya, dimana, kapan, atas 
dasar alasan apa, bagaimana proses 
pemindahan, dan sampai kapan 
dilakukan?

v. Gambarkan kondisi tempat 
penahanan?
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•	 Di	mana	lokasi	ruangan	penahanan?

•	 Bagaimana	 ukuran	 ruangan,	 lantai,	
langit-langit, pintu?

•	 Adakah	 orang	 lain	 yang	 ditahan	
ditempat atau ruangan yang sama, 
bagaimana kondisi kesehatan orang 
itu?

•	 Jika	 korban	 diisolasi,	 berapa	 lama	
itu terjadi dan dengan apa isolasi 
dilakukan?

•	 Isi	 ruangan:	 Apa	 yang	 ada	 di	 dalam	
ruangan - tempat tidur, mebel, toilet, 
kuris, wastafel dll?

•	 Iklim	 ruangan:	 bagaimana	 suhu	
ruangan, ada ventilasi, kelembaban?

•	 Cahaya:	Apakah	ada	cahaya,	apakah	itu	
cahaya alami dari jendela, atau cahaya 
listrik; apakah itu lampu listrik, berapa 
banyak waktu itu di; Apa yang terlihat 
atau merasa seperti cahaya, misalnya 
warna, intensitas?

•	 Kebersihan:	 Apakah	 ada	 fasilitas	
untuk kebersihan pribadi, di mana dan 
bagaimana mereka pergi ke toilet atau 
mandi? Apa kebersihan tempat umum 
seperti? Apakah penuh dengan cara 
apapun?

•	 Pakaian:	 Apa	 pakaian	 yang	 mereka	
kenakan dan apakah bisa dicuci atau 
diubah?

•	 Makanan	 dan	 air	 minum:	 seberapa	
sering dan seberapa banyak makanan 
dan air yang diberikan; apa yang 
berkualitas seperti; yang memberikan 
itu; apakah itu disediakan secara 
gratis?

•	 Latihan:	 Apakah	 ada	 kesempatan	
untuk meninggalkan sel? Jika demikian, 
untuk berapa lama dan seberapa 
sering?

•	 Adakah	 penguasa	 (informal)	 tempat	
penahanan?

•	 Fasilitas	Medis:	Apakah	seorang	dokter	
atau petugas medis lain tersedia; 
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mungkinkah tahanan diperiksa atau 
dirawat di fasilitas medis terpisah 
seperti oleh dokter keluarga atau 
rumah sakit; adalah obat-obatan 
tersedia; yang mereka disediakan?

•	 Kunjungan	keluarga:	Apakah	ada	akses	
terhadap kunjungan keluarga; jika 
demikian, dimana tempat itu tersedia; 
bisakah percakapan didengar? Akses 
terhadap penasihat hukum: Apakah 
ada akses ke penasihat hukum, ketika 
itu akses pertama diberikan, yakni 
berapa lama setelah korban pertama 
kali dibawa ke tahanan, seberapa 
sering hal itu diberikan; mana 
kunjungan terjadi; bisakah percakapan 
didengar?

•	 Suap:	 Apakah	 suap	 dalam	 bentuk	
apapun harus dibayar untuk setiap 
fasilitas yang ada di tahanan?

vi. Gambarkan bagaimana pengalaman 
penyiksaan yang diderita korban

Korban atau saksi harus ditanya tentang sifat 
penyiksaan, apakah korban anggap ringan, 
berat atau biasa saja. Dimana penyiksaan 
terjadi - apa yang terjadi - seberapa sering 
dilakukan, dan - apa dampak yang diderita 
korban dalam jangka pendek dan masa depan?

Kita bisa bertanya:

•	 Adakah	hal-hal	 khas	 tentang	 ruang	di	
mana pengyiksaan dilakukan?

•	 Apakah	 ada	 tahanan	 lain	 yang	 hadir	
pada saat itu, apakah mereka melihat 
apa yang terjadi pada korban dan 
seuatu sesuatu juga terjadi pada 
mereka?

•	 Jika	 korban	 diminta	menjawab	 setiap	
pertanyaan selama perlakuan buruk 
atau kalau ada sesuatu yang dikatakan 
kepadanya - ini dapat memberikan 
indikasi tujuan, jika ada, dari perlakuan 
buruk.

•	 Alat	 apa	 yang	 digunakan	 ketika	
penyiksaan terjadi?
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•	 Bagaimana	 akibat	 dan	 dampak	
langsung yang diderita korban dari 
penyiksaan.

•	 Jika	mereka	mendapatkan	 perawatan	
medis, siapa pemberi perawatan, dari 
institusi apa dan apa peran mereka?

•	 Tanyakan	 ada	 efek	 jangka	 panjang	
terhadap kondisi kesehatan korban. 
Seperti takut dengan polisi, tulang 
patah, pendengaran berkurang.

vii. Gambarkan setiap tanggapan resmi 
dari pejabat publik mengenai kasus ini.

•	 Apakah	 korban	 mengadukan	 tentang	
perlakuan buruk atau memberitahukan 
kepada pihak yang berwenang? Apa 
tanggapan pihak yang berwenang?

•	 Apakah	 investigasi	 dilakukan	
terhadap laporan penyiksaan? Apakah 
penyelidikan tersebut melibatkan 
pelapor dan pendampingnya?

•	 Apakah	 ada	 saksi	 yang	 dimintai	
keterangan? Apakah para pelaku juga 

telah dimintai keterangan? Jika korban 
meninggal saat dalam tahanan, apakah 
otopsi dilakukan?

•	 Apakah	korban	menjalin	kontak	dengan	
para petugas yang membawanya ke 
tahanan (atau pejabat lain dari unit atau 
institusi yang sama) sejak penyiksaan 
diungkap atau dilaporkan?

Bukti:

Alat bukti surat (bukti medis)

Bukti medis adalah jenis bukti yang paling 
penting untuk mengungkap terjadinya 
penyiksaan. Bukti medis yang dapat 
digunakan untuk proses hukum haruslah 
berbentuk visum et repertum (untuk 
penyiksaan fisik) atau visum et psikiatrikum 
(untuk penyiksaan psikis). Namun demikian 
banyak juga bentuk penyiksaan hanya 
meninggalkan sedikit jejak pada tubuh 
atau fisik korban setelah penyiksaan 
dilakukan. Bukti medis dapat membedakan 
mana perubahan fisik yang diakibatkan 
oleh penyiksaan dan mana yang bukan 
oleh penyiksaan. Adanya pola cedera 
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dan trauma yang diderita korban, serta 
konsistensi antara bukti medis dengan 
diagnosa psikologis, dapat memperkuat 
nilai dari pembuktian terjadinya penyiksaan.

Keadaan Fisik

Bukti medis juga bisa digunakan untuk 
memperkuat keadaan fisik korban. Bukti 
ini meliputi tanda-tanda di luar tubuh 
yang gampang terlihat sebagai bekas dari 
adanya penyiksaan. Namun penting untuk 
diingat jika ketiadaan luka atau cedera 
dipermukaan tubuh bukan berarti tidak 
ada tindakan penyiksaan.

Untuk panduan, hal-hal berikut ini penting 
untuk diperhatikan:

•	 Setiap	cedera	yang	terlihat	jelas	seperti	
bengkak, memar, luka (luka bakar),

•	 Setiap	kesulitam	untuk	menggerakkan	
anggota badan seperti berjalan, duduk, 
naik tangga atau membungkuk.

•	 Setiap	 perubahan	 bentuk	 dan	 postur	
punggung atau tungkai.

Bagaimana untuk merekam temuan-
temuan:

•	 Perhatikan	 lokasi,	 ukuran,	 bentuk,	
warna dan tipe (potongan, memar, 
membakar dll) dari cedera apapun.

•	 Gunakan	penggaris	jika	memungkinkan,

•	 Gunakan	 diagram	 tubuh	 untuk	
menentukan lokasi luka

•	 Ambil	 gambarnya	 dengan	
menggunakan kamera, bahkan yang 
amatir, dapat berguna bagi para ahli 
untuk memeriksa nanti. (Idealnya 
mereka harus termasuk satu gambar 
yang menjelaskan lokasinya dari 
begian tubuh dan juga gambar dari 
jarak dekat agar lebih detil). Gunakan 
perbandingan dengan benda lain 
(seperti HP atau korek api dll) untuk 
menujukkan besaran obyek yang 
difoto. Jika memungkinkan, gunakan 
indikator tanggal (kalender) dan jam 
dalam penyetelan kamera. Akan lebih 
bagus lagi jika ada fotografer yang 
profesional.
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•	 Menjelaskan	penampilan	seakurat	dan	
sedetail mungkin.

•	 Lakukan	 wawancara	 untuk	
menunjukkan kelainan dari gerakan 
atau postur.

•	 Tanyakan	 tentang	 perkembangan	
munculnya gejala kelainan sejak 
penyiksaan terjadi.

Panduan ini dapat disesuaikan jika kita 
diminta untuk memeriksa mayat. Dalam 
kasus tersebut, Kita juga harus mencatat 
kondisi di mana tubuh itu ditemukan, 
lingkungan sekitar mayat termasuk cuaca. 
Sebab, hal ini dapat membantu ahli 
forensik untuk penyelidikan lebih lanjut.

Keadaan Psikis

Seperti disampaikan sebelumnya, 
beberapa bentuk penyiksaan, Bahkan 
penyiksaan yang berat, mungkin 
tidak meninggalkan tkita fisik namun 
meninggalkan efek psikologis yang 
mendalam. Hal ini terjadi jika korban 
telah mengalami penyiksaan psikologis 

yang disengaja seperti ditempatkan di 
ruang isolasi terus menerus, menderita 
penghinaan agama atau seksual atau 
diancam dengan kematian atau dengan 
membahayakan keluarga. Meskipun 
penilaian psikologis individu dapat dibuat 
hanya oleh seorang ahli, pengamatan 
sederhana oleh seorang awam (non-
profesional) dari sikap individu atau 
perilaku, bersama dengan komentar-
komentar subjektif mereka dapat 
memberikan gambaran mengenai diri 
mereka sendiri (deskripsi misalnya mimpi 
buruk, pikiran bunuh diri) harus dicatat, 
namun harus diinterpretasikan oleh ahli 
psikolog di kemudian hari.

Keterangan Saksi

Posisi saksi sangat penting dalam 
pengungkapan kejahatan, termasuk dalam 
praktik penyiksaan. Saksi akan membantu 
kita dalam memahami apa yang terjadi. 
Informasi yang digali dari saksi harus 
sedetail mungkin, melipunti kronologi dan 
gambaran lengkap dari apa yang ia lihat, 
dengar dan ketahui. Untuk tahap awal, 
saksi dapat diminta membuat pernyataan 
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dan kronologi pengaduan tertulis tentang 
peristiwa. Keterangan tertulis ini harus 
disiapkan oleh saksi dalam situasi 
yang nyaman. Sedapat mungkin yang 
bersangkutani tidak berada dalam status 
tahanan. Ini tidak berlaku untuk semua 
situasi, tetapi membantu dalam semua 
proses untuk memperkuat kredibilitas 
laporan atau pengaduan. Selain itu, 
ketiadaan pernyataan tertulis oleh saksi 
tersebut akan mempengaruhi jalan yang 
tersedia untuk kita, dan dapat mencegah 
dimulainya proses penyelidikan hukum.

Penyataan tertulis yang detil, dengan 
disertai bukti tandatangan atau cap jempol 
dari saksi dalam dokumen kesakasiannya, 
memiliki nilai sebagai pernyataan yang 
kredibel dalam proses pembuktian.

Pernyataan pelaku penyiksaan di 
hadapan publik juga mempunyai bobot 
yang bernilai untuk dapat digunakan 
sebagai bukti adanya penyiksaan. 
Organisasi HAM biasanya merekam 
dan mendokumentasikan pernyataan-
pernyataan tersebut dengan meminta 
korban membuat laporan pengaduan 

dengan mengisi kuesioner yang 
menetapkan informasi yang diperlukan.

Jika pernyataan tersebut dibuat di depan 
aparat penegak hukum dan dicatat dalam 
berita acara maka pernyataan tersebut 
bernilai sebagai alat bukti yang disebut Alat 
Bukti Saksi. Jika telah menjadi alat bukti, 
pernyataan tersebut bisa digunakan untuk 
menghukum pelaku. Namun biasanya tidak 
mudah menemukan saksi dalam peristiwa 
penyiksaan. Kalau pun ada, mereka 
biasanya enggan membagi informasi 
karena takut terancam keselamatannya. 
Oleh karena itu, upaya perlindungan saksi 
yang mengiringi kesaksian seorang saksi 
menjadi mutlak diperlukan.

Cara terbaik untuk mengidentifikasi saksi 
yang mungkin adalah dengan memulai 
bekerja melalui pembuatan kronologi apa 
yang terjadi dengan korban, meminta pada 
setiap tahap apakah ada yang hadir: pada 
saat penangkapan dan penahanan; pada 
saat kedatangan ke lokasi penahanan, jika 
mereka berbagi sel atau jika ada orang 
dalam sel yang berdekatan, jika ada 
yang melihat mereka dibawa pergi untuk 
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disiksa, atau menyaksikan peristiwa itu 
sendiri, atau melihat luka yang dihasilkan.

Dalam kasus dimana korban penyiksaan 
telah meninggal dunia, dihilangkan paksa 
maka kerabat, tetangga atau anggota 
komunitas lokal masih mungkin dapat 
ditanya dan diharapkan untuk mampu 
memberikan informasi yang berguna.

Bukti lainnya

Yang dimaksud bukti lainnya adalah 
bukti-bukti pendukung yang akan 
mengkonfirmasi dan menguatkan dugaan 
terjadinya penyiksaan.

Contoh jenis bukti lainnya meliputi:

•	 Laporan	 media:	 bukti	 tersebut	 harus	
digunakan dengan hati-hati, dan 
umumnya tidak akan cukup untuk 
memulai laporan, tetapi bisa sangat 
berguna untuk memberikan bukti-
bukti atau petunjuk bahwa peristiwa 
penyiksaan terjadi atau untuk 
memberikan indikasi mengenai situasi 
pada umumnya.

•	 Laporan	Ahli:	ini	bisa	khusus	ditugaskan	
laporan medis atau forensik, laporan uji 
balistik, atau bentuk lain dari kesaksian 
ahli atau penelitian.

•	 Laporan	 dan	 pernyataan	 resmi:	
temuan atau laporan yang dihasilkan 
oleh pertanyaan pelapor khusus 
atau kunjungan dari badan-badan 
internasional, misalnya seorang 
Pelapor Khusus PBB, atau sebuah 
delegasi CPT, dapat menyediakan 
sumber informasi yang lebih resmi. 
Resolusi yang diadopsi oleh badan-
badan internasional mengungkapkan 
kekhawatiran tentang situasi di 
negara juga dapat digunakan, 
misalnya resolusi Komisi Hak Asasi 
Manusia PBB, Majelis Umum OAS 
atau Parlemen Eropa. Untuk kasus 
deportasi, Komisaris Tinggi PBB 
untuk Pengungsi dapat memberikan 
informasi berharga. Amerika Serikat 
Departemen Luar Negeri juga 
menghasilkan laporan tahunan tentang 
situasi hak asasi manusia di seluruh 
dunia.
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•	 Laporan	 LSM	 atau	 organisasi-
organisasi independen lain: nilai 
laporan tersebut akan bervariasi 
sesuai dengan reputasi organisasi 
yang bersangkutan. Idealnya, 
bagaimanapun, di mana mereka ada, 
laporan LSM internasional besar yang 
umumnya dihormati untuk akurasi dan 
kehkitalan adalah yang terbaik untuk 
digunakan- mereka kemudian dapat 
dilengkapi dengan laporan dari LSM 
nasional.

•	 Penelitian	 khusus	 yang	 bersifat	
akademik atau independen

•	 Salinan	 putusan	 pengadilan	 negeri	
mengenai kasus penyiksaan juga dapat 
digunakan sebagai bukti tambahan.

Bagian Tiga
MENCEGAH PENYIKSAAN

Perangkat Hukum

Dasar hukum pencegahan penyiksaan ada di 
dalam Convention Against Torture dan secara 
rinci terdapat di dalam Optional Protocol to 
the Convention Against Torture (OPCAT).

Pasal 2 (1) CAT menyatakan:

“setiap negara pihak harus mengambil 
langkah-langkah legislatif, administratif, 
judisial atau langkah-langkah efektif lainnya 
untuk mencegah tindak penyiksaan di 
dalam wilayah yurisdiksinya”

Pasal 16 (1) CAT menyatakan:

“setiap negara pihak harus berusaha untuk 
mencegah, di dalam wilayah yurisdiksinya, 
perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat manusia, yang tidak termasuk 
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tindak penyiksaan sebagaimana 
dirumuskan dalam pasal 1, apabila 
tindakan semacam itu dilakukan oleh, atau 
atas hasutan dari, atau dengan persetujuan 
atau sepengetahuan, seseorang pejabat 
publik atau orang lain yang bertindak 
didalam kapasitas publik. Secara khusus, 
kewajiban-kewajiban yang terkandung 
dalam pasal 10,11,12, dan 13 berlaku 
sebagai pengganti acuan pada tindak 
penyiksaan atau acuan pada perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia”

Pasal 1 OPCAT menyatakan:

“protokol ini bertujuan untuk menetapkan 
suatu sistem kunjungan rutin yang 
dilakukan oleh badan-badan independen 
internasional dan nasional ke tempat-
tempat dimana orang-orang dirampas 
kebebasannya untuk mencegah 
penyiksaan dan perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia”

OPCAT dan Tujuannya

OPCAT bertujuan untuk membantu negara-
negara peratifikasi CAT untuk membangun 
sistem pencegahan nasional untuk 
penghapusan segala bentuk penyiksaan. 
Namun demikian hingga saat Indonesia ini 
belum meratifikasi OPCAT.

OPCAT menciptakan sebuah sistem 
kunjungan pencegahan ke tempat-tempat 
penahanan oleh para ahli dari Sub-komite 
internasional untuk Pencegahan Penyiksaan 
(SPT) dan Mekanisme Pencegahan Nasional 
(NPM).

Negara-negara Pihak sepakat untuk 
memungkinkan para ahli dari SPT dan NPM, 
tanpa hambatan, untuk mengakses tempat-
tempat penahanan yang tidak terbatas pada 
penjara, tetapi juga semua tempat di mana 
orang dirampas kebebasannya.

OPCAT juga menetapkan dana khusus 
untuk membantu membiayai implementasi 
rekomendasi Sub-komite serta untuk 
mendukung program-program pendidikan 
Mekanisme Pencegahan Nasional.
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Pelaksanaan mandat Sub-komite berikut 
dipandu oleh prinsip-prinsip kerahasiaan, 
kenetralan, universalitas non-selektivitas, dan 
objektivitas6:

•	 Untuk	 mengunjungi	 tempat-tempat	 di	
mana individu dirampas kebebasannya 
secara teratur, termasuk kunjungan-
kunjungan tindak lanjut;

•	 Untuk	 bekerja	 dengan	 dan	 membantu	
mengembangkan Mekanisme 
Pencegahan Nasional;

•	 Untuk	 bekerja	 sama,	 dalam	 hal	
pencegahan penyiksaan secara umum, 
dengan badan-badan dan mekanisme-
mekanisme yang relevan, serta dengan 
badan-badan internasional, regional dan 
nasional yang bekerja untuk memperkuat 
perlindungan bagi semua orang terhadap 
penyiksaan.

6 High-Level Roundtable Discussion: “Pentingnya 
Pemantauan Tempat-tempat Penahanan dan 
Mekanisme Pencegahan Nasional yang sesuai 
dengan OPCAT”, Hotel Borobudur, 23 Juni 2011, 
Elsam

Lembaga dan Mekanisme Pencegahan 
Nasional

Meskipun indonesia belum meratifikasi 
OPCAT (termasuk didalamnya untuk 
membangun mekanisme pencegahan 
penyiksaan nasional), tetapi kita bisa 
mendorong dan memanfaatkan lembaga-
lembaga dan beberapa inisiatif masyarakat sipil 
untuk melakukan upaya dan melaksanakan 
program pencegahan penyiksaan. Hal ini juga 
terkait pasal 17 OPCAT yang memberikan 
pilihan bentuk organisasi dan mekanisme 
pencegahan nasional kepada negara yang 
telah meratifikasinya. Akan tetapi pasal 18 (2) 
OPCAT memperjelas bahwa anggota-anggota 
dari mekanisme pencegahan nasional harus 
terdiri dari “pakar-pakar’ yang relevan dengan 
pengetahuan profesional.

Berikut ini beberapa lembaga yang potensial 
untuk melakukan pencegahan penyiksaan:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM memiliki posisi dan peran 
yang independen dalam perlindungan dan 
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pemajuan hak asasi manusia. Lembaga ini 
adalah badan yang kredibel untuk dijadikan 
pelaksana beroperasinya sistem pencegahan 
nasional untuk penyiksaan.

Komnas HAM menjalankan fungsi pengkajian, 
penelitian, penyuluhan, pemantauan dan 
mediasi tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 
memberikan wewenang kepada Komnas 
HAM melakukan penyelidikan terhadap 
kejahatan HAM Berat. Setiap orang atau 
kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa 
hak asasi nya dilanggar dapat mengajukan 
laparan dan pengaduan lisan atau tertulis ke 
Komnas HAM. Dalam konteks internasional 
institusi ini dimaksudkan sebagai rekan kerja 
Komisi HAM PBB di tingkat Nasional. Maka 
sebagaimana Komisi HAM PBB – lembaga 
nasional hak asasi manusia merupakan salah 
satu mekanisme pemajuan/perlindungan hak 
asasi manusia. Keberadaan Komnas HAM 
secara Internasional dipandu oleh Prinsip 
Paris 1991, mengenai status dan fungsi 
Institusi Nasional untuk melindungi dan 
memajukan Hak Asasi Manusia. Bukan hanya 
mencakup yurisdiksi lembaga, kemandirian, 
dan pluralitas yang tercermin dalam komposisi, 

tetapi juga dalam operasinya.

Kewenangan Komnas HAM untuk menyelidiki 
dan memeriksa berbagai peristiwa yang 
diduga mengandung pelanggaran Hak 
asasi manusia terbatas pada pemberian 
rekomendasi. Komnas HAM tidak dapat 
memaksa ketika berbagai rekomendasi tidak 
diindahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.

Pada tahun 2005, Komnas HAM 
menkitatangani sebuah MoU dengan 
POLRI. Namun, Komnas HAM belum dapat 
menyepakati MoU serupa dengan pejabat-
pejabat lain yang memiliki kewenangan 
penahanan, termasuk dengan Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini membuat 
Komnas HAM menahan diri untuk melakukan 
kunjungan ke tempat-tempat penahanan 
di luar kantor-kantor polisi. Sampai saat ini, 
kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh 
Komnas HAM belum pernah dilakukan secara 
mendadak tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu. Lebih lanjut, waktu kapan kunjungan 
akan dilakukan harus selalu dinegosiasikan 
terlebih dahulu dengan pejabat yang 
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berwenang.7

Komisi Nasional Perempuan

Komnas Perempuan juga merupakan salah 
satu kandidat untuk melakukan pencegahan 
penyiksaan. Komnas Perempuan memiliki 
pengalaman dalam melakukan kunjungan 
ke tempat-tempat penahanan khususnya di 
daerah konflik.

Komnas Perempuan telah melakukan 
kunjungan ke tempat-tempat penahanan, 
khususnya dalam kerangka program yang 
ditujukan untuk memonitor kekerasan 
terhadap perempuan di Aceh. Kunjungan-
kunjungan ini umumnya dilakukan bersama 
dengan organisasi-organisasi di tingkat 
akar rumput, yang membantu di dalam 
mengumpulkan informasi dan menganalisa 
data. Namun demikian, di Aceh, kerja-kerja 
Komnas Perempuan tidak akan mungkin 
dilakukan jika tanpa persetujuan dari 
pemerintah lokal dan hanya diizinkan untuk 

7 High Level Rountable Discussion ““Pentingnya 
Pemantauan Tempat-tempat Penahanan dan 
Mekanisme Pencegahan Nasional yang sesuai 
dengan OPCAT” Elsam,, 23 Juni 2011

bertemu dengan tahanan perempuan.

Komisi Ombudsman Nasional

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk 
pada tanggal 10 Maret 2000. Pada awalnya 
bernama Komisi Ombudsman nasional 
(KON) yang didirikan berdasarkan keputusan 
Presiden Nomor 44 tahun 2000. Dan 
kemudian diperkuar dengan Undang-Undang 
No. 38 Tahun 2008. Ombudsman memiliki 
kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan 
oleh penyelenggara negara dan pemerintahhan 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta 
badan swasta atau perseorangan yang diberi 
tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggarab pendapatan 
dan belanja daerah.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
Ombudsman Republik Indonesia memiliki 
sifat yang mengikat. Pejabat atau atasan yang 
mendapatkan rekomendasi dari Ombudsman 
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wajib melaksanakan rekomendasi tersebut. 
Jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
Ombudsman tidak dilaksanakan oleh pejabat 
yang bersangkutan maka Ombudsman 
berwenang mempublikasikan rekomendasi 
tersebut dan melaporkan yang bersangkutan 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Saat ini Ombudsman telah berkerjasama 
dengan Ditjenpas - Kementrian Hukum 
dan HAM dalam program penanganan 
keluhan narapidana/tahanan. Ombudsman 
menandatangani MoU kerja sama untuk 
meningkatkan pelayanan kepada narapidana/
tahanan maupun masyarakat menyangkut 
masalah manajemen maupun pelaksananaan 
pemidanaan.8

Inspektorat Jendral Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia

Di Indonesia pengawasan di luar pelaksanaan 
putusan hakim diserahkan ke Jnspektorat 

8 “Reformasi LP, Menkumham gandeng Ombudsman” 
lihat di http://www.ombudsman.go.id/Website/
detailArchieve/347/id

Jenderal Kemenkumham. Ia memiliki tugas 
pokok untuk mengawasi pelaksaan tugas di 
lingkungan kemenkum dan dimana lembaga 
pemasyarakatan salah satunya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
Inspektorat Jenderal salah satunya 
menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan 
pengawasan intern melalui audit, review, 
evaluasi, pemantauan, dan pengawasan 
lainnya, dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
pengawasan intern, pengawasan ekstern dan 
atau instansi penegak hukum terkait.

Jika terdapat kasus-kasus yang berhubungan 
dengan penyalahgunaan tugas lembaga 
pemasyarakat maka inspektorat dapat 
melakukan penyelidikan terhadapnya.

Hakim Pengawas dan Pengamat

Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan 
putusan pengadilan, Pasal 277 ayat (1) KUHAP 
(Undang–Undang No.9 Tahun 1981), mengatur 
tentang keberadaan Hakim Pengawas dan 
Pengamat atau dikenal dengan sebutan hakim 
WASMAT. Dalam Pasal tersebut disebutkan 
bahwa, hakim pengawas dan pengamat 
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mengadakan pengawasan dan pengamatan 
guna memperoleh kepastian bahwa putusan 
pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya.

Selain tercantum dalam KUHAP, keberadaan 
hakim pengawas dan pengamat diatur juga 
di dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Namun sayangnya, 
hingga saat ini belum ada peraturan 
pelaksanaan yang mengatur lebih rinci.

Hakim pengawas dan pengamat 
melaksanakan pengawasan dan pengamatan 
terhadap putusan pengadilan dalam perkara 
pidana di Rumah Tahanan Negara. Ini 
merupakan tugas khusus yang diberikan 
oleh ketua pengadilan setelah putusan 
(vonis hakim) mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Peran hakim pengawas dan pengamat 
dimaksudkan untuk memastikan agar putusan 
pengadilan dilaksanakana secara efektif.

Hakim Wasmat dinilai kurang ideal untuk 
melakukan mekanisme pencegahan nasional 
penyiksaan. Hal ini dikarenakan lingkup 
pengawasan tidak dilakukan secara fisik, 
hanya dilakukan secara administratif. Hakim 

pengawas dan pengamat menerima laporan 
dari jaksa berita acara pelaksanaan putusan 
itu, juga menerima laporan dan perilaku 
pembinaan narapidana dari kepala lembaga 
pemasyarakatan atau kepala Rumah Tahanan 
Negara.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban   
adalah lembaga yang bertugas untuk 
memberikan perlindungan dan hak-hak lain 
kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk 
saksi atau korban penyiksaan. Tujuan 
perlindungan ini adalah untuk memberikan 
rasa aman kepada saksi dan/atau korban 
dalam memberikan keterangan dalam proses 
peradilan pidana. Hal ini karena pelaku 
penyiksaan biasanya adalah aparat penegak 
hukum, sehingga korban cenderung takut 
memberikan kesaksian terkait tindakan pelaku. 
LPSK dapat memberikan perlindungan pada 
semua tahap proses peradilan pidana.

Sistem Kunjungan Independen

Kalangan independen dari masyarakat 



64 65

sipil sudah lama memiliki perhatian untuk 
melakukan advokasi kasus-kasus penyiksaan. 
Beberapa diantara mereka memiliki inisiatif 
untuk melakukan kunjungan ke penjara-
penjara, khususnya untuk memastikan para 
tahanan politik dan tahanan pada umumnya 
mendapatkan hak-haknya yang dilindungi 
oleh peraturan perundang-undangan.

Meski mereka bisa menjadi salah satu 
kandidat dalam melakukan Operational 
Protocol CAT, namun demikian biasanya 
mereka kurang memiliki tenaga dan keahlian 
sebagaimana yang diminta dalam pasal 18 (2) 
OPCAT.

Lembagai Bantuan Hukum dan Organisasi 
Non Pemerintah

Kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum dan 
organisasi sejenis merupakan kelompok yang 
strategis untuk melaksanakan mekanisme 
pencegahan nasional. Mereka biasanya 
secara rutin melaksanakan program yang 
langsung bersentuhan dengan narapidana 
atau warga binaan pemasyarakatan, baik 
dalam program pelayanan bantuan hukum, 
penyuluhan maupun dalam pemantauan dan 

penelitian.

Pemantauan berbasis komunitas

Komunitas-komunitas atau organisasi-
organisasi keagamaan dikenal mempunyai 
pengalaman yang cukup lama dalam melakukan 
pendampingan dan penyuluhan narapidana 
atau warga binaan pemasyarakatan. Dalam 
kondisi tertentu, seringkali mereka memiliki 
akses yang lebih mudah untuk mengunjungi 
penjara atau lembaga pemasyarakatan 
dibandingkan pengacara dan Ornop.
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Bagian Empat
ADVOKASI KASUS 

PENYIKSAAN

Advokasi kasus-kasus penyiksaan dapat 
dilakukan di tingkat nasional, regional 
maupun internasional. Di masing-masing 
tingkatan tersebut terdapat mekanisme 
yang memungkinkan dan berwenang untuk 
melakukan penyelidikan dan menjatuhkan 
hukuman atas-kasus-kasus terjadinya segala 
bentuk penyiksaan.

Tingkat Nasional

Proses pidana

Meski secara khusus telah direkomendasikan 
perlu diintegrasikannya penyiksaan ke dalam 
hukum pidana domestik, namun hingga 
saat ini Indonesia belum melakukannya. 
KUHP hanya mengatur pasal mengenai 
penganiayaan (pasal 351 s/d 357) dan 
penyiksaan oleh aparat (pasal 442) namun 
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bukan penyiksaan sebagaimana diatur dalam 
CAT. Dalam praktik, pasal-pasal dalam KUHP 
tersebut akan sulit diterapkan terhadap 
tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam 
CAT (Pasal 1).

Apabila seseorang telah menjadi korban 
(obyek) penyiksaan oleh pejabat publik, 
ia dapat memulai proses pidana dengan 
membuat laporan kepada polisi atau 
menyampaikan secara langsung kepada 
hakim di pengadilan setempat. Kita perlu 
berkonsultasi dengan pengacara tentang 
bagaimana prosedur pidana bekerja. Tujuan 
dari proses pidana adalah menjatuhkan 
hukuman, termasuk hukuman dalam bentuk 
masa percobaan, denda atau bahkan penjara.

Proses perdata

Proses perdata didasarkan pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata), khusunya berkaitan dengan 
ketentuan menganai perbuatan melawan 
hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Dalam proses perdata, korban dapat 
mengajuan gugatan ganti rugi atau 

kompensasi, baik secara langsung oleh dirinya 
sendiri maupun melalui penasihat hukum. 
Proses perdata membutuhkan dukungan 
yang memadai berikaitan dengan proses 
pembuktian akan adanya unsur perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku 
atau tergugat.

Proses disiplin

Yang dimaksud dengan proses disiplin 
adalah proses penegakan disiplin di internal 
kepolisian, militer/TNI, unit-unit lain dari 
pasukan keamanan dan administrasi negara. 
Proses disiplin adalah proses non-yudisial, 
dalam hal ini dilaksanakan oleh atasan 
atau atasan dari pejabat publik. Seperti 
proses pengadilan militer, pengaduan dapat 
diajukan korban dengan menuduh pelaku 
penyiksaan dan melaporkannya ke atasan, 
tetapi keputusan untuk memulai proses 
hanya dapat diambil secara internal oleh 
lembaga dimana pelaku bekerja. Jenis-jenis 
sanksi yang dapat dikenakan melalui proses 
penegakan disiplin biasanya berkaitan dengan 
pekerjaan, dan bisa termasuk membayar 
pemotongan, penghentian sementara dari 
pekerjaan, penugasan kembali untuk pos lain 
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atau bahkan pemecatan.

Klaim dari pencari suaka

Pencari suaka yang terancam menjadi korban 
penyiksaan bila ia dikembalikan ke negara 
asalnya, dapat mengajukan gugatan kepada 
negara yang mendeportasinya. Ini juga 
berlaku jika suatau negara mendeportasi ke 
negara ketiga dimana si pencari suaka juga 
sangat mungkin menjadi korban penyiksaan.

Hukum pengungsi dan hukum HAM 
internasional lainnya mengatur hal tersebut 
sebagai prinisp non–refoulment. Si pencari 
suaka dapat mengugat lewat mekanisme 
hukum nasional maupun internasional.

Dalam konteks indonesia, meskipun Indonesia 
belum meratifikasi konvensi pengungsi, tetapi 
akrena Indonesia telah meartifikasi UNCAT, 
maka para pencari suaka dapat menggunakan 
UNCAT sebagai dasar gugatannya kepada 
pemerintah Indonesia apabila pemerintah 
Indonesia mendeportasi mereka sementara 
mereka potensial menjadi korban penyiksaan 
di neagra asalnya atau di negara ketiga tujuan 
deportasi.

Mekanisme pemulihan lain

Di Indonesia, kita memiliki Komnasham 
dan Ombudsman yang memiliki wewenang 
menerima pengaduan tentang penyiksaan 
dan melakukan penyelidikan beberapa negara 
termasuk Indonesia, badan-badan resmi 
khusus mungkin ada, tujuannya yaitu untuk 
memeriksa atau menyelidiki kemungkinan 
pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa, 
seperti lembaga ombudsman nasional dan 
komisi hak asasi manusia, peduli dengan 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Di 
negara lain seperti Argentina dan Afrika 
Selatan terdapat komisi lain, seperti komisi 
kebenaran dan keadilan, yang memiliki tugas 
khusus menyelidiki kejahatan masa lalu 
untuk periode tertentu. Kekuatan spesifik 
dan prosedur bervariasi dari satu tubuh ke 
depan, tetapi biasanya dapat ditemukan 
di bagian perundang-undangan yang 
menciptakannya. Beberapa mungkin dapat 
mengambil keputusan dalam kasus-kasus 
individu (tertentu nasional komisi hak asasi 
manusia), sementara yang lain mungkin lebih 
peduli dengan situasi keseluruhan (komisi 
kebenaran). Tidak semua badan efektif atau 
independen seperti yang mereka inginkan.
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Tingkat Regional

ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights

ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights (AICHR) dengan segala 
keterbatasan kewenangannya, dapat 
didorong untuk memberikan perhatian bagi 
upaya mencegah penyiksaan di kawasan 
ASEAN. Meskipun tidak ada mekanisme yang 
tersedia untuk menangani laporan masyarakat 
sipil atau korban penyiksaan atau pelanggaran 
HAM lainnya, atau tiadanya kewenangan 
untuk menerima dan menangani laporan 
serupa, seharusnya tidak menghalangi kita 
untuk mendorong lembaga ini untuk ambil 
bagian dalam pemantauan dan pencegahan 
penyiksaan.

ASEAN Commission for The Promotion and 
The Protection for The Rights of Women and 
Children

ASEAN Commission for The Promotion and 
The Protection for The Rights of Women 
and Children (ACWC) adalah lembaga 

khusus di bawah ASEAN yang terdiri dari 
perwakilan masing-masing negara anggota 
untuk mendorong dan menghormati hak 
asasi perempuan dan anak di wilayah Asia 
Tenggara. ACWC akan membantu dan 
mendorong negara untuk membuat sejumlah 
kebijakan dan program untuk melindungi 
perempuan dan anak dari penyiksaan. Karena 
merupakan Badan ASEAN, walaupun tidak 
memiliki kekuatan untuk mengenakan sanksi 
hukum terhadap negara, namun ACWC dapat 
memperingatkan negara anggota ASEAN 
yang memiliki praktik penyiksaan. Peringatan 
ini berdampak pada penilaian komitmen 
negara tersebut untuk penegakan HAM.

Tingkat Internasional

The United Nations Non-Treaty 
Procedures

The 1503 Procedure: Prosedur 1503 bersifat 
rahasia. Namun dalam perkembangannya 
Komisi HAM PBB telah mengumumkan 
nama-nama negara di bawah pertimbangan, 
dan menunjukkan orang-orang dan 
menjadi perhatian publik. Dengan segala 
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keterbatasannya, prosedur rahasia, suatu 
negara dapat dibuat untuk memperhitungkan 
dan menanggapi suatu tuduhan. Sebagai hasil 
dari prosedur insidental, pengiriman keberatan 
kepada suatu Pemerintah dapat memotivasi 
untuk menyelidiki dan memperbaiki situasi 
yang dikeluhkan, atau sesegera mungkin 
untuk menangguhkan atau mengakhiri praktik 
pelanggaran yang terjadi (penyiksaan).

Komisi mengidentifikasi isu-isu keprihatinan 
selama pertimbangan dari ‘situasi’, dan 
mungkin meminta negara-negara yang 
bersangkutan untuk melakukan perbaikan. 
Juga dimungkinkan untuk meminta 
jawaban atas pertanyaan tertentu. Komisi 
memiliki kekuatan untuk memulai studi 
atau untuk mendirikan sebuah badan ad-
hoc penyelidikan dengan persetujuan 
Pemerintah untuk mengungkap laporan/
keluhan. Tetapi, selama bertahun-tahun, 
komisi telah mengembangkan cara sendiri 
untuk menangani kasus-kasus serius dengan 
menunjuk seorang ahli independen yang 
melakukan misi lapangan dan menyampaikan 
laporan rahasia kepada Komisi pada sidang 
berikutnya.

Prosedur 1503 dapat digunakan untuk 
meningkatkan kesadaran dari situasi serius 
pelanggaran berat hak asasi manusia, 
setidaknya di kalangan Komisi Hak Asasi 
Manusia dan membuat saran mengenai 
langkah-langkah untuk mencari perbaikan.

Hal ini tidak cocok jika kita ingin mendapatkan 
kompensasi atau tanggungjawab langsung 
bagi seorang pelaku, atau menerima umpn-
balik tentang tuduhan kita. Kita hanya akan 
menerima pengakuan bahwa keluhan kita 
telah ditangani dibawah prosedur.

The Special Procedures of the UN 
Commission on Human Rights

Dewan HAM juga bekerja dengan mekanisme 
Special Rapporteur PBB yang memiliki 
mandat melakukan penilaian, pemantauan, 
pemberian saran, dan membuat laporan 
publik tentang situasi HAM di negara atau 
tema tertentu. Berbagai kegiatan dilakukan 
oleh Special Rapporteur, termasuk melakukan 
respon terhadap pengaduan individu 
(individual complaint), melakukan penelitian, 
dan memberikan saran tentang kerjasama 
teknis di tingkat negara.



76 77

Sering kali Special Rapporteur menerima 
informasi tentang dugaan pelanggaran HAM 
dan mengirimkan urgent appeals atau letters 
of allegation ke negara yang bersangkutan 
untuk meminta klarifikasi. Special Rapporteur 
memiliki pula mandat untuk melakukan 
country visits untuk melakukan investigasi 
situasi HAM di tingkat nasional. Mereka 
biasanya mengirimkan surat pada pemerintah 
memohon melakukan kunjungan, dan jika 
pemerintah menyetujuinya, undangan 
kunjungan dapat diperpanjang. Beberapa 
negara mengeluarkan standing invitation, 
yang berarti siap menerima kunjungan dari 
penerima mandat Special Rapporteur. Setelah 
melakukan kunjungan, penerima mandat 
Special rapporteur mengeluarkan laporan 
misi yang berisi temuan dan rekomendasi.

Pada tahun 2007, Pelapor Khusus PBB untuk 
Penyiksaan, setelah selesai melakukan 
kunjungan lapangannya ke Indonesia, 
memberikan penilaian dan menekankan 
adanya masalah-masalah yang serius. Oleh 
karena itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia 
untuk menyikapi masalah-masalah tersebut 
dengan segera. Ia menyatakan:

“Tidak ada badan nasional independen 
yang secara rutin memonitor tempat-
tempat penahanan. Menurut pengalaman, 
mekanisme-mekanisme monitoring 
semacam itu, yang memiliki kewenangan 
untuk melakukan kunjungan-kunjungan tanpa 
pemberitahuan (mendadak), merupakan 
salah satu cara yang efektif untuk mencegah 
penyiksaan. Pelapor Khusus memberikan 
pujian terhadap Rencana Aksi Nasional 
tentang Hak Asasi Manusia (2004- 2009), 
yang pada tahun 2008, menetapkan ratifikasi 
OPCAT yang mensyaratkan pembentukan 
mekanisme semacam itu. Ia beranggapan 
bahwa akses pada instrumen penting ini dan 
implementasinya yang efektif, akan mendasari 
langkah-langkah ke depan yang sangat 
penting di dalam mencegah penyiksaan dan 
perlakuan sewenang-wenang di masa yang 
akan datang.”9

 The United Nations Treaty Bodies

1. Committee Against Torture

9 Lihat siaran pers, 23 November 2007: http://
w w w. u n h ch r. ch / h u r i c a n e / h u r i c a n e . n s f /
view01/1AA22BE858AA5 DA9C125739C00342359
?opendocument.
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Komite yang terdiri dari 10 ahli 
independen ini melakukan monitoring 
implementasi Konvensi Menentang 
Penyiksaan. Komite ini melakukan 
penilaian terhadap laporan Negara 
pihak dan membuat rekomendasi dalam 
concluding observations. Komite juga 
berwenang untuk mempertimbangkan 
pengaduan atau komunikasi individual 
atas pelanggaran terhadap Konvensi, 
terhadap hal itu melakukan penyelidikan 
dan juga mempertimbangkan pengaduan 
antar negara.

2. Human Rights Committee

Komite HAM adalah badan yang 
terdiri dari independent experts yang 
melakukan pemantauan implementasi 
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik oleh 
negara pihak. Semua negara pihak 
berkewajiban menyampaikan laporan 
reguler ke Komite tentang implementasi 
hak. Negara pihak harus menyampaikan 
laporan satu tahun setelah penerimaan 
kovenan dan selanjutnya kapanpun 
Komite meminta (biasanya setiap empat 
tahun sekali). Komite akan menilai setiap 

laporan dan mengangkat keprihatinannya 
dan rekomendasi kepada negara pihak 
dalam bentuk concluding observations. 
Optional Protocol pertama dari Kovenan 
memberikan wewenang kepada Komite 
untuk menilai individual complaints terkait 
dugaan pelanggaran Kovenan oleh Negara 
pihak dari Protocol dimaksud.
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Sumber Bacaan Tambahan

Optional Protocol to the Convention 
against Torture and other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment

Adopted on 18 December 2002 at the fifty-
seventh session of the General Assembly 
of the United Nations by resolution A/
RES/57/199.

Entered into force on 22 June 2006

PREAMBLE

The States Parties to the present Protocol,

Reaffirming that torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or 
punishment are prohibited and constitute 
serious violations of human rights,

Convinced that further measures are 
necessary to achieve the purposes of the 
Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (hereinafter referred to as the 
Convention) and to strengthen the protection 

of persons deprived of their liberty against 
torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment,

Recalling that articles 2 and 16 of the 
Convention oblige each State Party to take 
effective measures to prevent acts of torture 
and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment in any territory 
under its jurisdiction,

Recognizing that States have the primary 
responsibility for implementing those articles, 
that strengthening the protection of people 
deprived of their liberty and the full respect for 
their human rights is a common responsibility 
shared by all and that international 
implementing bodies complement and 
strengthen national measures,

Recalling that the effective prevention of 
torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment requires education 
and a combination of various legislative, 
administrative, judicial and other measures,

Recalling also that the World Conference on 
Human Rights firmly declared that efforts to 
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eradicate torture should first and foremost 
be concentrated on prevention and called 
for the adoption of an optional protocol to 
the Convention, intended to establish a 
preventive system of regular visits to places 
of detention,

Convinced that the protection of persons 
deprived of their liberty against torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment can be strengthened by non-
judicial means of a preventive nature, based 
on regular visits to places of detention, Have 
agreed as follows:

PART I 
General principles

Article 1

The objective of the present Protocol is to 
establish a system of regular visits undertaken 
by independent international and national 
bodies to places where people are deprived 
of their liberty, in order to prevent torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.

Article 2

1. A Subcommittee on Prevention of Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment of the 
Committee against Torture (hereinafter 
referred to as the Subcommittee on 
Prevention) shall be established and shall 
carry out the functions laid down in the 
present Protocol.

2. The Subcommittee on Prevention shall 
carry out its work within the framework of 
the Charter of the United Nations and shall 
be guided by the purposes and principles 
thereof, as well as the norms of the 
United Nations concerning the treatment 
of people deprived of their liberty.

3. Equally, the Subcommittee on Prevention 
shall be guided by the principles of 
confidentiality, impartiality, non-selectivity, 
universality and objectivity.

4. The Subcommittee on Prevention and 
the States Parties shall cooperate in the 
implementation of the present Protocol.
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Article 3

Each State Party shall set up, designate 
or maintain at the domestic level one or 
several visiting bodies for the prevention of 
torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment (hereinafter referred 
to as the national preventive mechanism).

Article 4

1. Each State Party shall allow visits, in 
accordance with the present Protocol, by 
the mechanisms referred to in articles 2 
and 3 to any place under its jurisdiction 
and control where persons are or may be 
deprived of their liberty, either by virtue 
of an order given by a public authority or 
at its instigation or with its consent or 
acquiescence (hereinafter referred to as 
places of detention). These visits shall be 
undertaken with a view to strengthening, 
if necessary, the protection of these 
persons against torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or 
punishment.

2. For the purposes of the present Protocol, 

deprivation of liberty means any form 
of detention or imprisonment or the 
placement of a person in a public or private 
custodial setting which that person is not 
permitted to leave at will by order of any 
judicial, administrative or other authority.

PART II 
Subcommittee on Prevention

Article 5

1. The Subcommittee on Prevention shall 
consist of ten members. After the fiftieth 
ratification of or accession to the present 
Protocol, the number of the members of 
the Subcommittee on Prevention shall 
increase to twenty-five.

2. The members of the Subcommittee on 
Prevention shall be chosen from among 
persons of high moral character, having 
proven professional experience in the 
field of the administration of justice, in 
particular criminal law, prison or police 
administration, or in the various fields 
relevant to the treatment of persons 
deprived of their liberty.
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3. In the composition of the Subcommittee 
on Prevention due consideration shall be 
given to equitable geographic distribution 
and to the representation of different 
forms of civilization and legal systems of 
the States Parties.

4. In this composition consideration shall also 
be given to balanced gender representation 
on the basis of the principles of equality 
and non-discrimination.

5. No two members of the Subcommittee 
on Prevention may be nationals of the 
same State.

6. The members of the Subcommittee on 
Prevention shall serve in their individual 
capacity, shall be independent and 
impartial and shall be available to serve the 
Subcommittee on Prevention efficiently.

Article 6

1. Each State Party may nominate, in 
accordance with paragraph 2 of the 
present article, up to two candidates 
possessing the qualifications and meeting 

the requirements set out in article 5, and in 
doing so shall provide detailed information 
on the qualifications of the nominees.

2.

(a) The nominees shall have the nationality 
of a State Party to the present Protocol;

(b) At least one of the two candidates shall 
have the nationality of the nominating 
State Party;

(c) No more than two nationals of a State 
Party shall be nominated;

(d) Before a State Party nominates a 
national of another State Party, it shall 
seek and obtain the consent of that 
State Party.

3. At least five months before the date of 
the meeting of the States Parties during 
which the elections will be held, the 
Secretary-General of the United Nations 
shall address a letter to the States Parties 
inviting them to submit their nominations 
within three months. The Secretary-
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General shall submit a list, in alphabetical 
order, of all persons thus nominated, 
indicating the States Parties that have 
nominated them.

Article 7

1. The members of the Subcommittee 
on Prevention shall be elected in the 
following manner:

(a) Primary consideration shall be given 
to the fulfilment of the requirements 
and criteria of article 5 of the present 
Protocol;

(b) The initial election shall be held no 
later than six months after the entry 
into force of the present Protocol;

(c) The States Parties shall elect the 
members of the Subcommittee on 
Prevention by secret ballot;

(d) Elections of the members of the 
Subcommittee on Prevention shall be 
held at biennial meetings of the States 
Parties convened by the Secretary-

General of the United Nations. At 
those meetings, for which two thirds 
of the States Parties shall constitute 
a quorum, the persons elected to the 
Subcommittee on Prevention shall be 
those who obtain the largest number 
of votes and an absolute majority of 
the votes of the representatives of the 
States Parties present and voting.

2. If during the election process two nationals 
of a State Party have become eligible to 
serve as members of the Subcommittee 
on Prevention, the candidate receiving 
the higher number of votes shall serve 
as the member of the Subcommittee 
on Prevention. Where nationals have 
received the same number of votes, the 
following procedure applies:

(a) Where only one has been nominated 
by the State Party of which he or she 
is a national, that national shall serve 
as the member of the Subcommittee 
on Prevention;

(b) Where both candidates have been 
nominated by the State Party of which 
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they are nationals, a separate vote by 
secret ballot shall be held to determine 
which national shall become the 
member;

(c) Where neither candidate has been 
nominated by the State Party of which 
he or she is a national, a separate 
vote by secret ballot shall be held to 
determine which candidate shall be 
the member.

Article 8

If a member of the Subcommittee on 
Prevention dies or resigns, or for any cause 
can no longer perform his or her duties, the 
State Party that nominated the member 
shall nominate another eligible person 
possessing the qualifications and meeting 
the requirements set out in article 5, taking 
into account the need for a proper balance 
among the various fields of competence, to 
serve until the next meeting of the States 
Parties, subject to the approval of the majority 
of the States Parties. The approval shall be 
considered given unless half or more of the 
States Parties respond negatively within six 

weeks after having been informed by the 
Secretary-General of the United Nations of 
the proposed appointment.

Article 9

The members of the Subcommittee on 
Prevention shall be elected for a term of four 
years. They shall be eligible for re-election 
once if renominated. The term of half the 
members elected at the first election shall 
expire at the end of two years; immediately 
after the first election the names of those 
members shall be chosen by lot by the 
Chairman of the meeting referred to in article 
7, paragraph 1 (d).

Article 10

1. The Subcommittee on Prevention shall 
elect its officers for a term of two years. 
They may be re-elected.

2. The Subcommittee on Prevention shall 
establish its own rules of procedure. 
These rules shall provide, inter alia, that:

(a) Half the members plus one shall 
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constitute a quorum;

(b) Decisions of the Subcommittee on 
Prevention shall be made by a majority 
vote of the members present;

(c) The Subcommittee on Prevention shall 
meet in camera.

3. The Secretary-General of the United 
Nations shall convene the initial meeting 
of the Subcommittee on Prevention. After 
its initial meeting, the Subcommittee on 
Prevention shall meet at such times as 
shall be provided by its rules of procedure. 
The Subcommittee on Prevention and the 
Committee against Torture shall hold their 
sessions simultaneously at least once a 
year.

PART III 
Mandate of the Subcommittee on 
Prevention

Article 11

1. The Subcommittee on Prevention shall:

(a) Visit the places referred to in article 4 
and make recommendations to States 
Parties concerning the protection 
of persons deprived of their liberty 
against torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or 
punishment;

(b) In regard to the national preventive 
mechanisms:

(i) Advise and assist States 
Parties, when necessary, in their 
establishment;

(ii) Maintain direct, and if necessary 
confidential, contact with the 
national preventive mechanisms 
and offer them training and 
technical assistance with a view to 
strengthening their capacities;

(iii) Advise and assist them in the 
evaluation of the needs and the 
means necessary to strengthen 
the protection of persons deprived 
of their liberty against torture and 
other cruel, inhuman or degrading 
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treatment or punishment;

(iv) Make recommendations and 
observations to the States Parties 
with a view to strengthening the 
capacity and the mandate of the 
national preventive mechanisms 
for the prevention of torture and 
other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment;

(c) Cooperate, for the prevention of torture 
in general, with the relevant United 
Nations organs and mechanisms 
as well as with the international, 
regional and national institutions or 
organizations working towards the 
strengthening of the protection of 
all persons against torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.

Article 12

In order to enable the Subcommittee on 
Prevention to comply with its mandate as 
laid down in article 11, the States Parties 
undertake:

(a) To receive the Subcommittee on 
Prevention in their territory and grant 
it access to the places of detention as 
defined in article 4 of the present Protocol;

(b) To provide all relevant information the 
Subcommittee on Prevention may request 
to evaluate the needs and measures 
that should be adopted to strengthen 
the protection of persons deprived of 
their liberty against torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment;

(c) To encourage and facilitate contacts 
between the Subcommittee on Prevention 
and the national preventive mechanisms;

(d) To examine the recommendations of 
the Subcommittee on Prevention and 
enter into dialogue with it on possible 
implementation measures.

Article 13

1. The Subcommittee on Prevention shall 
establish, at first by lot, a programme 
of regular visits to the States Parties in 
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order to fulfil its mandate as established 
in article 11.

2. After consultations, the Subcommittee 
on Prevention shall notify the States 
Parties of its programme in order that they 
may, without delay, make the necessary 
practical arrangements for the visits to be 
conducted.

3. The visits shall be conducted by at least 
two members of the Subcommittee on 
Prevention. These members may be 
accompanied, if needed, by experts of 
demonstrated professional experience 
and knowledge in the fields covered 
by the present Protocol who shall be 
selected from a roster of experts prepared 
on the basis of proposals made by the 
States Parties, the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights and the United Nations Centre 
for International Crime Prevention. In 
preparing the roster, the States Parties 
concerned shall propose no more than 
five national experts. The State Party 
concerned may oppose the inclusion of 
a specific expert in the visit, whereupon 

the Subcommittee on Prevention shall 
propose another expert.

4. If the Subcommittee on Prevention 
considers it appropriate, it may propose a 
short follow-up visit after a regular visit.

Article 14

1. In order to enable the Subcommittee on 
Prevention to fulfil its mandate, the States 
Parties to the present Protocol undertake 
to grant it:

(a) Unrestricted access to all information 
concerning the number of persons 
deprived of their liberty in places of 
detention as defined in article 4, as 
well as the number of places and their 
location;

(b) Unrestricted access to all information 
referring to the treatment of those 
persons as well as their conditions of 
detention;

(c) Subject to paragraph 2 below, 
unrestricted access to all places of 
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detention and their installations and 
facilities;

(d) The opportunity to have private 
interviews with the persons deprived 
of their liberty without witnesses, 
either personally or with a translator if 
deemed necessary, as well as with any 
other person who the Subcommittee 
on Prevention believes may supply 
relevant information;

(e) The liberty to choose the places it 
wants to visit and the persons it wants 
to interview.

2. Objection to a visit to a particular place 
of detention may be made only on urgent 
and compelling grounds of national 
defence, public safety, natural disaster or 
serious disorder in the place to be visited 
that temporarily prevent the carrying out 
of such a visit. The existence of a declared 
state of emergency as such shall not be 
invoked by a State Party as a reason to 
object to a visit.

Article 15

No authority or official shall order, apply, permit 
or tolerate any sanction against any person 
or organization for having communicated to 
the Subcommittee on Prevention or to its 
delegates any information, whether true or 
false, and no such person or organization 
shall be otherwise prejudiced in any way.

Article 16

1. The Subcommittee on Prevention shall 
communicate its recommendations and 
observations confidentially to the State 
Party and, if relevant, to the national 
preventive mechanism.

2. The Subcommittee on Prevention shall 
publish its report, together with any 
comments of the State Party concerned, 
whenever requested to do so by that 
State Party. If the State Party makes part 
of the report public, the Subcommittee on 
Prevention may publish the report in whole 
or in part. However, no personal data shall 
be published without the express consent 
of the person concerned.
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3. The Subcommittee on Prevention shall 
present a public annual report on its 
activities to the Committee against 
Torture.

4. If the State Party refuses to cooperate 
with the Subcommittee on Prevention 
according to articles 12 and 14, or to 
take steps to improve the situation in 
the light of the recommendations of 
the Subcommittee on Prevention, the 
Committee against Torture may, at 
the request of the Subcommittee on 
Prevention, decide, by a majority of its 
members, after the State Party has had an 
opportunity to make its views known, to 
make a public statement on the matter or 
to publish the report of the Subcommittee 
on Prevention.

PART IV 
National preventive mechanisms

Article 17

Each State Party shall maintain, designate 
or establish, at the latest one year after 
the entry into force of the present Protocol 

or of its ratification or accession, one or 
several independent national preventive 
mechanisms for the prevention of torture at 
the domestic level. Mechanisms established 
by decentralized units may be designated 
as national preventive mechanisms for the 
purposes of the present Protocol if they are in 
conformity with its provisions.

Article 18

1. The States Parties shall guarantee the 
functional independence of the national 
preventive mechanisms as well as the 
independence of their personnel.

2. The States Parties shall take the necessary 
measures to ens ure that the experts of 
the national preventive mechanism have 
the required capabilities and professional 
knowledge. They shall strive for a gender 
balance and the adequate representation 
of ethnic and minority groups in the 
country.

3. The States Parties undertake to make 
available the necessary resources for 
the functioning of the national preventive 
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mechanisms.

4. When establishing national preventive 
mechanisms, States Parties shall give due 
consideration to the Principles relating to 
the status of national institutions for the 
promotion and protection of human rights.

Article 19

The national preventive mechanisms shall be 
granted at a minimum the power:

(a) To regularly examine the treatment of the 
persons deprived of their liberty in places 
of detention as defined in article 4, with 
a view to strengthening, if necessary, 
their protection against torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment;

(b) To make recommendations to the relevant 
authorities with the aim of improving 
the treatment and the conditions of the 
persons deprived of their liberty and to 
prevent torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment, 
taking into consideration the relevant 

norms of the United Nations;

(c) To submit proposals and observations 
concerning existing or draft legislation.

Article 20

In order to enable the national preventive 
mechanisms to fulfil their mandate, the States 
Parties to the present Protocol undertake to 
grant them:

(a) Access to all information concerning 
the number of persons deprived of their 
liberty in places of detention as defined in 
article 4, as well as the number of places 
and their location;

(b) Access to all information referring to the 
treatment of those persons as well as 
their conditions of detention;

(c) Access to all places of detention and their 
installations and facilities;

(d) The opportunity to have private interviews 
with the persons deprived of their liberty 
without witnesses, either personally or 
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with a translator if deemed necessary, as 
well as with any other person who the 
national preventive mechanism believes 
may supply relevant information;

(e) The liberty to choose the places they 
want to visit and the persons they want to 
interview;

(f) The right to have contacts with the 
Subcommittee on Prevention, to send it 
information and to meet with it.

Article 21

1. No authority or official shall order, apply, 
permit or tolerate any sanction against 
any person or organization for having 
communicated to the national preventive 
mechanism any information, whether 
true or false, and no such person or 
organization shall be otherwise prejudiced 
in any way.

2. Confidential information collected by 
the national preventive mechanism shall 
be privileged. No personal data shall be 
published without the express consent of 

the person concerned.

Article 22

The competent authorities of the State 
Party concerned shall examine the 
recommendations of the national preventive 
mechanism and enter into a dialogue with it 
on possible implementation measures.

Article 23

The States Parties to the present Protocol 
undertake to publish and disseminate the 
annual reports of the national preventive 
mechanisms.

PART V 
Declaration

Article 24

1. Upon ratification, States Parties may 
make a declaration postponing the 
implementation of their obligations under 
either part III or part IV of the present 
Protocol.
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2. This postponement shall be valid for 
a maximum of three years. After due 
representations made by the State 
Party and after consultation with the 
Subcommittee on Pre vention, the 
Committee against Torture may extend 
that period for an additional two years.

PART VI 
Financial provisions

Article 25

1. The expenditure incurred by the 
Subcommittee on Prevention in the 
implementation of the present Protocol 
shall be borne by the United Nations.

2. The Secretary-General of the United 
Nations shall provide the necessary staff 
and facilities for the effective performance 
of the functions of the Subcommittee on 
Prevention under the present Protocol.

Article 26

1. A Special Fund shall be set up in accordance 
with the relevant procedures of the 

General Assembly, to be administered in 
accordance with the financial regulations 
and rules of the United Nations, to 
help finance the implementation of 
the recommendations made by the 
Subcommittee on Prevention after a visit 
to a State Party, as well as education 
programmes of the national preventive 
mechanisms.

2. The Special Fund may be financed 
through voluntary contributions made 
by Governments, intergovernmental and 
non-governmental organizations and other 
private or public entities.

PART VII 
Final provisions

Article 27

1. The present Protocol is open for signature 
by any State that has signed the 
Convention.

2. The present Protocol is subject to 
ratification by any State that has ratified or 
acceded to the Convention. Instruments 
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of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to 
accession by any State that has ratified or 
acceded to the Convention.

4. Accession shall be effected by the deposit 
of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United 
Nations shall inform all States that have 
signed the present Protocol or acceded 
to it of the deposit of each instrument of 
ratification or accession.

Article 28

1. The present Protocol shall enter into 
force on the thirtieth day after the date 
of deposit with the Secretary-General 
of the United Nations of the twentieth 
instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present 
Protocol or acceding to it after the deposit 
with the Secretary-General of the United 

Nations of the twentieth instrument of 
ratification or accession, the present 
Protocol shall enter into force on the 
thirtieth day after the date of deposit 
of its own instrument of ratification or 
accession.

Article 29

The provisions of the present Protocol shall 
extend to all parts of federal States without 
any limitations or exceptions.

Article 30

No reservations shall be made to the present 
Protocol.

Article 31

The provisions of the present Protocol shall 
not affect the obligations of States Parties 
under any regional convention instituting a 
system of visits to places of detention. The 
Subcommittee on Prevention and the bodies 
established under such regional conventions 
are encouraged to consult and cooperate with 
a view to avoiding duplication and promoting 
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effectively the objectives of the present 
Protocol.

Article 32

The provisions of the present Protocol shall 
not affect the obligations of States Parties to 
the four Geneva Conventions of 12 August 
1949 and the Additional Protocols thereto of 
8 June 1977, nor the opportunity available to 
any State Party to authorize the International 
Committee of the Red Cross to visit places 
of detention in situations not covered by 
international humanitarian law.

Article 33

1. Any State Party may denounce the 
present Protocol at any time by written 
notification addressed to the Secretary-
General of the United Nations, who 
shall thereafter inform the other States 
Parties to the present Protocol and the 
Convention. Denunciation shall take 
effect one year after the date of receipt of 
the notification by the Secretary-General.

2. Such a denunciation shall not have the 

effect of releasing the St ate Party from 
its obligations under the present Protocol 
in regard to any act or situation that may 
occur prior to the date on which the 
denunciation becomes effective, or to 
the actions that the Subcommittee on 
Prevention has decided or may decide 
to take with respect to the State Party 
concerned, nor shall denunciation 
prejudice in any way the continued 
consideration of any matter already under 
consideration by the Subcommittee on 
Prevention prior to the date on which the 
denunciation becomes effective.

3. Following the date on which the 
denunciation of the State Party becomes 
effective, the Subcommittee on Prevention 
shall not commence consideration of any 
new matter regarding that State.

Article 34

1. Any State Party to the present Protocol 
may propose an amendment and file it 
with the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General shall 
thereupon communicate the proposed 
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amendment to the States Parties to the 
present Protocol with a request that 
they notify him whether they favour a 
conference of States Parties for the 
purpose of considering and voting upon 
the proposal. In the event that within 
four months from the date of such 
communication at least one third of the 
States Parties favour such a conference, 
the Secretary-General shall convene 
the conference under the auspices of 
the United Nations. Any amendment 
adopted by a majority of two thirds of 
the States Parties present and voting at 
the conference shall be submitted by the 
Secretary-General of the United Nations 
to all States Parties for acceptance.

2. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of the present article 
shall come into force when it has been 
accepted by a two -thirds majority of the 
States Parties to the present Protocol 
in accordance with their respective 
constitutional processes.

3. When amendments come into force, they 
shall be binding on those States Parties 

that have accepted them, other States 
Parties still being bound by the provisions 
of the present Protocol and any earlier 
amendment that they have accepted.

Article 35

Members of the Subcommittee on 
Prevention and of the national preventive 
mechanisms shall be accorded such 
privileges and immunities as are necessary 
for the independent exercise of their 
functions. Members of the Subcommittee on 
Prevention shall be accorded the privileges 
and immunities specified in section 22 of the 
Convention on the Privileges and Immunities 
of the United Nations of 13 February 1946, 
subject to the provisions of section 23 of that 
Convention.

Article 36

When visiting a State Party, the members 
of the Subcommittee on Prevention shall, 
without prejudice to the provisions and 
purposes of the present Protocol and such 
privileges and immunities as they may enjoy:
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(a) Respect the laws and regulations of the 
visited State;

(b) Refrain from any action or activity 
incompatible with the impartial and 
international nature of their duties.

Article 37

1. The present Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall 
be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United 
Nations shall transmit certified copies of 
the present Protocol to all States.
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