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BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP 
 SAKSI DAN PELAPOR 

 
 
1. Pendahuluan 
 
Keterangan saksi  merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses 
persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas 
alat bukti lainnya.  Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan 
pidana maupun peradilan yang lain, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur 
tentang perlindungan terhadap saksi. Selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengenai hal 
tersebut. 
 
Pengalaman empirik di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting. 
Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani 
mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama 
jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini 
mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus 
seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, narkotika dan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
  

****** 
 
Tulisan ini mencoba mendiskripsikan secara sederhana kasus-kasus yang pernah dialami oleh para saksi 
ataupun pelapor yang mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana. Maksudnya adalah agar kasus-
kasus ini menjadi sumber penting baik sebagai rujukan maupun memberikan masukan bagi para 
pembentuk Undang-undang maupun para aktivis yang melakukan kampanye Perlindungan Saksi di 
Indonesia. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sebuah Rancangan Undang-undang  Perlindungan Saksi 
yang memadai.  
 
Walaupun sebenarnya telah sangat sering didengungkan pentingnya hak saksi dan perlindungan 
terhadap saksi, namun kita jarang memberikan dan menemukan fakta-fakta penting yang sering dialami 
para saksi. Pertimbangan inilah yang mendorong ELSAM untuk mengumpulkan serpihan-serpihan 
kecil kasus-kasus yang dialami saksi. 
 
Sumber dari kasus-kasus ini dikumpulkan dari banyak orang, termasuk laporan-laporan yang diterima 
ELSAM dari organisasi-organisasi maupun individu, sumber lainnya yang tak kalah penting adalah 
sumber dari berbagai media massa yang pernah mempublikasikan ancaman yang diterima oleh saksi 
dan pelapor. Walaupun kasus-kasus yang disajikan ini masih minim, diharapkan kumpulan kasus ini 
dapat merefleksikan dengan baik apa saja yang dialami para saksi sehingga perlindungan terhadap 
mereka menjadi hal yang sangat  penting. 
 

2. Ancaman terhadap Saksi dan Pelapor 

 
Ada 17 kasus yang coba dideskripsikan secara ringkas dalam buku ini dan dalam kasus-kasus tersebut  
mencakup kasus : (1) saksi atau pelapor dalam kasus korupsi, (2) saksi dalam kasus lingkungan, (3) saksi 
dalam kasus kejahatan terhadap perempuan, (4) saksi dalam kasus pengeboman (teror), dan (5) saksi 
dalam kasus kejahatan Hak Asasi Manusia.  
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Dalam deskripsi kasus, kita bisa menemui berbagai pola umum yang biasanya dilakukan pelaku 
terhadap para saksi atau pelapor yang mencoba membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak 
pidana. Pola tersebut ialah : Pertama, para pelaku melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor tindak 
pidana yang dilakukannya (bisa juga gugatan balik). Kedua, para pelaku melakukan upaya kekerasan fisik 
misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada pembunuhan. Ketiga, 
pelaku melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) 
jika pelaku dan saksi dalam hubungan ikatan kerja. Keempat, pelaku melakukan teror dan intimidasi 
secara psikologis. Dalam kasus-kasus tertentu pola-pola di atas sering juga digunakan secara bersamaan. 
 
3. Kriminalisasi Saksi dan Pelapor1 
 
Kriminalisasi saksi dan atau pelapor adalah pola yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap 
kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi, kasus perkosaan dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah 
Tangga). Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke 
pihak Kepolisian.  Pasal-pasal KUHP2 yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, 
memfitnah3, perbuatan tidak menyenangkan atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai 
pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku4. Fenomena yang sering terjadi adalah justru 
laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti Kepolisian, bahkan pengadilan. Sementara itu, 
kasus yang dilaporkan saksi atau pelapor terus tertunda bahkan terlenyapkan oleh perkara baru 
tersebut.  
 

 
Pasal  KUHP 

 

 
Isi 

Pasal 311 ayat (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun. 
 

Pasal 310 ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 
umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
 
 

Pasal 310 ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
 

Pasal 317 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu 

                                                 
1 Bila tidak menggunakan upaya hukum pidana, para pelaku juga melakukan upaya dalam hukum 

perdata, misalnya melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan terhadap saksi 
maupun pelapor. 

2 Pasal  311 ayat (1), 310 ayat (1) dan ayat (2) , 317 ayat (1) KUHP. Lihat Tabel di atas. 

3 Lihat : Kasus Arifin Wardiyanto, kasus Endin Wahyudi, kasus Ny. Maria Leonita, kasus Romo 
Frans Amanue, Pr, kasus Pancur Batu, kasus Kedaulatan Rakyat (KR). 

4 Lihat : Kasus Sunggal (korban perkosaan dituduh membantu pelaku) dan kasus Ny. Erna. 
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kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang 
seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
 

 
Ancaman terhadap saksi dengan pola ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat 
laporan saksi atas tindak pidana menjadi mentah dan para saksi menjadi bungkam. Penting untuk 
diperhatikan (harus diberi catatan khusus) bahwa Kepolisian dan juga Kejaksaan  justru digunakan 
sebagai alat untuk membungkam para pelapor atau saksi yang justru ingin membantu Polisi (sebagai 
penyelidik) dan Kejaksaan (sebagai Penuntut) untuk mengungkap berbagai kejahatan. Pihak Kepolisian 
dan Kejaksaan sendiri dalam beberapa kasus seakan-akan tidak peduli dan tutup mata.5  
 
4. Dari Penganiayaan Fisik Hingga Pembunuhan 
 
Dalam kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini, saksi atau pelapor yang diancam secara fisik 
ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat atau kasus yang indikasinya dilakukan dalam 
konteks kejahatan berlatar belakang politik6 maupun dalam kasus lingkungan (illegal logging)7, dan kasus 
korupsi8.  
 
Kalep Situmorang -- yang merupakan saksi kunci dalam kasus pengeboman Gereja GKII di Medan -- 
ditembak hingga tewas di bagian kepala oleh orang tak di kenal. Sementara dalam Kasus Abi Kusno, 
seorang pelapor kasus illegal logging hampir tewas ketika diserang 4 orang bersenjata tajam (mengalami 
putus 4 jari kanan tangan). Dalam kasus korupsi, wartawan Udin tewas ketika kepalanya dipukul orang 
tak dikenal. Hidayatullah, seorang pelapor dugaan korupsi, rumahnya (halaman) di bom orang tak 
dikenal. 
 
Kasus-kasus kekerasan terhadap para saksi tersebut di atas jarang pula bisa diungkap oleh pihak 
Kepolisian. Dalam kasus Abi Kusno, para pelaku justru dibebaskan. Demikian juga dalam peristiwa  
yang menimpa Kalep Situmorang, Hidayatullah dan Udin, siapa pelaku peristiwa sampai sekarang 
masih dalam tanda tanya. 
 
 
5. Intimidasi dan Teror 
 
Intimidasi dan teror adalah hal yang dominan terjadi pada saksi, baik itu saksi korban maupun saksi 
pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengharapkan saksi tidak mengungkap fakta-fakta yang diketahui 
saksi. Bentuk intimidasi dan teror ini lebih pada serangan psikologis saksi, sehingga ketakutan-
ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak 
jarang pula, akibat intimidasi dan teror, saksi urung mengungkapkan fakta bahkan mencabut laporan 
yang ia berikan. 
 

                                                 
5 Perlu ada penelitian atau riset yang mendalam untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi 

penyebab kenapa pihak  Penyelidik, Penyidik, maupun Penuntut melakukan hal tersebut. Apakah karena 
payung hukum memang benar-benar tidak memadai, atau manajemen dan administrasi yang korup sehingga 
gampang dibujuk oleh para pelaku. 
 

6 Lihat : Kasus Teungku Bantaqiah, kasus pengadilan Theys Eluay, kasus Kalep Situmorang, kasus 
Pengadilan Tanjung Priok. 

7 Lihat : Kasus Abi Kusno. 

8 Lihat : Kasus Udin dan kasus Hidayatullah. 
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Intimidasi dan teror ini bisa dilakukan langsung oleh tersangka atau melalui orang suruhannya. 
Biasanya melalui telepon, bahkan menggedor-gedor pintu rumah seperti yang terjadi pada kasus Dukuh 
Salam. Parahnya lagi, intimidasi dan teror dapat pula terjadi di depan persidangan, seperti pada 
Pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur. Kehadiran aparat militer yang dimobilisasi dan memenuhi ruang 
sidang mengakibatkan saksi tidak merasa bebas menguraikan fakta-fakta yang diketahuinya. 
Keselamatan saksi merasa terancam. Dalam persidangan itu, terkadang intimidasi juga dilakukan oleh 
Penasehat Hukum melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya.  
 
Intimidasi juga bisa dilakukan dalam bentuk pemecatan atau PHK sepihak. Kasus-kasus seperti ini 
sering terjadi jika ada hubungan kerja  antara pelaku dengan saksi atau pelapor yang kebetulan memilki 
hubungan atasan bawahan. Kasus para Bupati dari Temanggung dan kasus karyawati KR bisa menjadi 
contoh yang relevan bagaimana perjuangan saksi dan pelapor untuk mengungkap tindak pidana yang 
dilakukan oleh atasan mereka. 
 
Melalui kasus-kasus yang disajikan ini, dapat ditunjukkan bahwa sedikit sekali ruang yang aman bagi 
saksi untuk mengungkapkan kebenaran secara gamblang. 
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1. KASUS ARIFIN WARDIYANTO 
Oktober 1995 - Yogyakarta 

Arifin Wardiyanto, Kepala Cabang PT Telkom Wates Kulonprogo, pada tahun 1995 bermaksud 
membongkar praktik pungli dalam perizinan wartel di Yogyakarta. Praktik pungli ini diduga melibatkan 
ketua APWI Yogyakarta, Yahya Ombara. 

Tetapi akibatnya justru Arifin dilaporkan Yahya Ombara ke Kepolisian dengan materi tuduhan 
pencemaran nama baik melalui media massa. Selanjutnya, Arifin diadili dan divonis hukuman 
selama dua bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun di tingkat banding, Arifin 
dinyatakan tidak bersalah sehingga ia diputus bebas dari segala hukuman oleh Pengadilan Tinggi DIY. 
Putusan bebas itu diberikan oleh Pengadilan Tinggi DIY kepada Arifin pada 24 Januari 1997. 
Sedangkan di tingkat kasasi Majelis Hakim kembali menyatakan Arifin bersalah sehingga Arifin 
mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, akhirnya MA menolak PK tersebut.  

Selanjutnya, sampai delapan tahun kemudian, Arifin tetap bertekad dan berupaya mencari keadilan. 
Sebab, dalam Pasal 244 KUHAP disebutkan upaya hukum yang ditempuh setelah ada putusan bebas 
yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diupayakan di tingkat atasnya. Dalam tuntutannya, 
Arifin menginginkan agar ia dibebaskan sesuai putusan yang berlaku di Pengadilan Tinggi (PT) DIY. 

Untuk upaya hukum tersebut, Arifin menunjuk LBH Yogya sebagai kuasa hukumnya. Sebelumnya, 
Arifin beberapa kali menggelar konferensi pers guna membeberkan latar belakang kasus yang 
dialaminya. Ia juga pernah melancarkan aksi protes terhadap proses hukum dan peradilan di Indonesia 
yang carut-marut, antara lain dengan menyilet kulit dahinya pada tahun 2001 dan lengannya pada bulan 
Oktober 2002. Arifin bahkan  mengirimkan piagam penghargaan kepada Ketua MA, Kepala Kejaksaan 
Agung dan Kapolri pada tanggal 7 Maret 2003 sebagai bentuk sindiran kepada tiga institusi tersebut.   

### 
 

2. KASUS ENDIN WAHYUDI 
23 April 2001 - Jakarta 

H. Endin Wahyudi adalah saksi yang melaporkan kasus korupsi yang melibatkan seorang bekas Hakim 
Agung dan dua Hakim Agung kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(TGPTPK).  Endin mengaku bahwa pada bulan September dan Oktober 1998, ia bersama temannya 
menyetorkan sejumlah uang operasional senilai Rp 196 juta untuk memenangkan perkara perdata 
Nomor 560. K/PDT/1997 dalam perkara yang diperiksa oleh hakim M. Yahya Harahap, Ny. Marnis 
Kahar dan Ny. Supraptini Sutarto.  

Surat pengakuan penyetoran uang itu tertuang dalam surat berkop Ikatan Penyalur Surat Kabar dan 
Majalah (Ipsukam) yang dikirim Endin secara pribadi kepada ketiga Hakim Agung -- Harahap waktu 
itu belum pensiun -- di kantor Mahkamah Agung (MA), Jakarta pada tanggal 1 Mei 2000. Waktu itu 
Endin mewakili ahli waris Ny. Aminah, yang berperkara dalam perkara perdata tersebut.  

Namun, laporan Endin kepada TGPTPK ini bocor sehingga ia diadukan oleh dua Hakim Agung 
tersebut (Ny. Supraptini Sutarto dan Ny. Marnis Kahar) ke Kepolisian dengan tuduhan menista dan 
mencemarkan nama baik dan Endin pun diproses secara hukum. 

Surat Endin itu diterima oleh  TGPTPK yang dipimpin mantan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto. 
Adi pun menerbitkan Surat Nomor R-07/TGPTPK/07/2000 tertanggal 22 Agustus yang meminta 
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Kepolisian Daerah Jawa Barat melindungi Endin, sebab ia merupakan saksi dalam perkara korupsi 
yang melibatkan Hakim Agung yang layak dilindungi.  

Jaksa Agung Marzuki Darusman, tanggal 4 Juli 2000 mengeluarkan pernyataan akan melindungi saksi 
yang memberi keterangan dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Atas dasar itulah maka 
Adi Andojo pun mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta supaya 
mengesampingkan proses pemeriksaan tuduhan pencemaran nama baik dua Hakim Agung dengan 
tersangka Endin, sampai pokok perkara suap bekas Hakim Agung dan dua Hakim Agung yang 
ditangani TGPTPK disidangkan.  

Tetapi, pada hari Senin tanggal 23 April 2001, Endin Wahyudi diadili di Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Pusat. Ia didakwa menista dan mencemarkan nama Ny. Supraptini Sutarto dan Ny. Marnis 
Kahar (dua Hakim Agung) dan diancam hukuman empat tahun penjara. Dalam sidang yang dipimpin 
Ketua Majelis Hakim Amiruddin, Jaksa Penuntut Umum Hasan Madani menuduh Endin melanggar 
Pasal 311 ayat (1) - dakwaan Primer - dan Pasal 310 ayat (1) KUHP,                          yakni menyerang 
kehormatan dua Hakim Agung itu. 

### 
 

3. KASUS NY. MARIA LEONITA 
31 Januari 2001 - Jakarta 

Ny. Maria Leonita merupakan saksi pelapor, yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Edy 
Handoyo dan Direktur TUN MA, Zainal Agus. Laporan juga menyebutkan, keterlibatan pejabat 
Notaris dan BPN kepada TGPTPK atas kasus sengketa aset NV. Swie Nam dan NV. Kalisari yang 
ditaksir senilai Rp1,4 triliun.  

Kasus bermula ketika Ny. Maria Leonita dikenalkan dengan Zainal Agus, Direktur Tata Usaha Negara 
Mahkamah Agung (MA) oleh Girman, pegawai MA, untuk kepentingan menyelesaikan perkara yang 
sedang dihadapinya, yaitu Perkara Tata Usaha Negara No. 03 PK/TUN/1997 dan Perkara Perdata  
No. 3321 K/PDT/1999. Pada kesempatan tersebut, Zainal Agus menjanjikan akan memberi akses 
kepada  Wakil Ketua MA, I Ketut Surapoetra.  

Dalam rangka keperluan penanganan kedua perkara tersebut (Perkara No. 03 PK/TUN/1997 dan 
Perkara No. 3321 K/PDT 1999.) Ny. Maria Leonita pada bulan Juni dan Juli 1999 telah beberapa kali 
menemui Zainal Agus di ruang kerjanya di MA.  (Ini dibuktikan dengan buku tamu MA). 

Pada bulan Agustus 1999, Zainal Agus meminta pulpen Mont Blanc All Gold yang tengah dipakai Ny. 
Maria Leonita sebagai “kenang-kenangan.” Karena berharap Zainal Agus akan memenangkan kasus 
tersebut untuknya, Ny. Maria Leonita menyerahkan pulpen miliknya. Dalam kesempatan ini, Zainal 
Agus juga meminta uang sebesar Rp 500 juta, namun Ny. Maria Leonita meminta waktu untuk 
merundingkan permintaan Zainal Agus tersebut dengan suaminya. 

Desember 1999, setelah pagi harinya mendatangi Zainal Agus di kantornya, Ny. Maria Leonita 
menjanjikan untuk menyerahkan langsung uang yang diminta di rumah Zainal Agus. Sore harinya, 
ditemani oleh suami, Ny. Maria Leonita memberikan uang sejumlah Rp 100 juta kepada Zainal Agus, 
yang dikemas dalam 10 ikatan, masing-masing berjumlah Rp 10 juta, yang dimasukkan dalam amplop 
besar berwarna coklat strip merah biru pada pinggir amplop dengan ikat tali kemudian dimasukkan 
dalam tas plastik yang besar warna hitam. Beserta tas plastik besar itu juga diserahkan tas plastik hitam 
lainnya berisi mangga seberat ±10 kg. 
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Merasa tidak ada perkembangan dalam penanganan kedua perkaranya setelah lebih dari 1 (satu) tahun, 
pada 17 Juli 2000, Ny. Maria Leonita mengadukan perkara suap ini ke Ketua Tim Gabungan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dengan tembusan yang ditujukan kepada : Presiden RI, Ketua 
MARI, Ketua Ombudsman, Pimpinan DPR RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Hukum dan Perundang-undangan), dimana dilaporkan bahwa telah ada indikasi KKN dalam 
penanganan perkara perdata dan TUN dalam perkara Ny. Maria Leonita yang melibatkan Pejabat 
Notaris, pejabat BPN, dan para Hakim Agung yang dikoordinir oleh Edy Handoyo. Bulan Agustus 
2000, Ny. Maria Leonita memberikan tambahan informasi pengaduan ke TGPTPK yang berfokus 
pada keterlibatan Direktur TUN/Panitera Pengganti MA, Zainal Agus. 

Namun, laporan yang diberikan Ny. Maria Leonita kepada TGPTPK bocor kepada Edy Handoyo. 
Kemudian, pada 31 Januari 2001, Edy Handoyo mengadukan Ny. Maria Leonita  kepada Polda Metro 
Jaya dengan laporan telah melakukan tindak pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik 
(sesuai Pasal 317 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 KUHP). Dasar aduan Edy Handoyo 
adalah fotokopi laporan yang disampaikan Ny. Maria Leonita ke TGPTPK yang dibuat di Jakarta 
tanggal 17 Juli 2001, yang diterimanya melalui jasa pos pada bulan Desember 2000. 

Pada bulan Februari hingga Juni 2001, Ny. Maria Leonita harus menjalani pemeriksaan dan didengar 
keterangan sebagai tersangka Penyidik Polda Metro Jaya. Sedangkan 1 (satu) bendel fotokopi surat 
pengaduan ke TGPTPK pada bulan Mei 2001 disita sebagai barang bukti. Pada 27 Juni 2001, Polda 
Metro Jaya mengeluarkan surat pelimpahan perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 
melakukan penuntutan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2001, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 
mengeluarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-772/APB/Ep. 
2/Sel/8/2001—melimpahkan perkara terdakwa Ny. Maria Leonita ke Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. 

Pada bulan Agustus 2001, mulai dilakukan persidangan terhadap Ny. Maria Leonita di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. Ny. Maria Leonita oleh JPU Muljana Hasmi, didakwa melakukan pengaduan 
palsu kepada TGPTPK karena melanggar Pasal 317 KUHP. Ny. Maria Leonita juga didakwa 
melakukan pencemaran nama baik terhadap Edy Handoyo yang dituduh melakukan korupsi, 
sehingga melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP.  

Setelah beberapa kali persidangan pada akhirnya, 22 Oktober 2001, dalam putusan selanya, Majelis 
Hakim menilai surat dakwaan JPU dibuat secara tergesa-gesa sehingga surat dakwaan menjadi kabur 
dan tidak jelas, diantaranya mengenai tempus dan locus delicti pada saat Ny. Maria Leonita membuat 
laporan; dan alat bukti surat yang berupa fotokopi laporan tidak bisa dijadikan alat bukti sesuai dengan 
Pasal 184 KUHAP, dimana disebutkan bahwa fotokopi tidak bisa dijadikan alat bukti surat. 

### 
 

4. KASUS ROMO FRANS AMANUE, Pr 
19 Agustus 2003 - Flores Timur 

Romo Frans Amanue adalah seorang Pastur dan juga Ketua Komisi Kebenaran dan Keadilan 
Keuskupan Larantuka. Di kalangan masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, Romo ini dikenal sangat kritis terutama terhadap kebijakan pejabat kabupaten Flores Timur 
yang dinilainya sewenang-wenang dan tidak memihak kepada rakyat.   

Bersama dengan beberapa LSM yang ada di NTT, Romo Frans melaporkan beberapa indikasi korupsi 
yang melibatkan Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, SH, pada periode 2002 hingga 2003. 
Berdasarkan temuan dari Romo Frans dan LSM, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan  Bupati 



Saksi dalam Ancaman, Tahun 2005 

www.perlindungansaksi.wordpress.com 8

antara lain : pembelian kapal feri cepat Andhika Express, pembelian kapal multi fungsi, pembelian 
tanah di PTW Bao, pembelian tanah untuk Terminal Weri, pembelian tanah di Lawamalang, pengadaan 
Traffic Light, pengadaan air bersih di Boleng dan Lamahala, dan beberapa kasus lagi. Laporan indikasi 
korupsi yang disertai dengan bukti-bukti tersebut telah diberikan kepada pihak Kejaksaan Negeri 
Larantuka, namun pihak Kejaksaan belum juga menindaklanjuti laporan tersebut secara serius sehingga 
mengendap di Kejaksaan.   

Pada tanggal 19 Agustus 2003, Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, kemudian mengadukan Romo 
Amanue ke Polres Flores Timur di Larantuka dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama 
baik. Kasus pengaduan Bupati ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Larantuka. Dalam dakwaannya,  
Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Romo Frans telah terbukti melakukan pencemaran nama 
baik terhadap Bupati Felix Fernandez berdasarkan beberapa pernyataannya yang dimuat dalam Koran 
Lokal, Pos Kupang.  

Setelah menjalani semua tahapa proses persidangan,  akhirnya pada tanggal 15 November 2003, majelis 
hakim PN Larantuka yang dipimpin oleh Sudarwin SH menjatuhkan vonis 2 (dua) bulan penjara 
dengan masa percobaan 5 (lima) bulan terhadap Romo Frans  Amanue, Pr karena  terbukti bersalah 
melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Flores Timur Felix Fernandez.  

Putusan Majelis Hakim ini mengakibatkan ribuan massa pendukung Romo Frans Amanue yang 
mengikuti proses persidangan secara spontan bereaksi dan membakar gedung kantor Pengadilan 
Negeri Larantuka, Kantor Kejaksaan Negeri Larantuka dan tiga rumah dinas Kejaksaan. Massa kecewa 
terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap Romo Frans. Akibat kerusuhan ini, kota Larantuka sempat 
lumpuh total dalam beberapa hari. Suasana baru dapat berangsur-angsur pulih setelah mendapat 
bantuan pihak keamanan dari Kupang, ibukota Nusa Tenggara Timur.9   

Meskipun tidak mendekam di penjara, namun saat ini nasib Romo Frans Amanue menjadi tidak 
menentu. Romo Frans dihadapkan pada persoalan ketidakpastian hukum mengenai status hukum 
dirinya apakah sebagai terdakwa ataukah terpidana.  Hal ini disebabkan karena hingga saat ini proses 
hukum terhadap dirinya praktis terhenti akibat peristiwa pembakaran di Pengadilan Negeri Larantuka 
yang menghanguskan seluruh gedung dan dokumen yang ada, termasuk berkas putusan yang 
menjatuhkan vonis 2 bulan penjara bagi Romo Frans Amanue.  

 

5. KASUS KALEP SITUMORANG 
16 September 2000 - Medan 

Kalep Situmorang diidentifikasikan sebagai satu-satunya saksi kasus pemboman di Gereja Kemenangan 
Iman Indonesia (GKII), Padang Bulan tanggal 24 Desember tahun 2004 di Medan. Sayangnya, Kalep 
tidak mendapatkan pengamanan yang cukup.  

Pada tanggal 16 September 2000, Kalep ditembak oleh dua penembak misterius saat sedang 
mengantarkan Pendeta Benyamin Munthe ke gereja untuk memimpin ibadah. Pendeta Benyamin 
                                                 

9 Pasca kerusuhan, pihak Kepolisian menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku 
kerusuhan di Larantuka. Setidaknya ada 13 orang pelaku yang ditangkap pihak Kepolisian dan ditahan 
karena melakukan perusakan dan pembakaran. Sebagian dari para pelaku saat ini telah menjalani proses di 
sidang pengadilan. 
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Munthe sendiri tidak mengalami cidera dalam insiden tersebut. Hal ini menguatkan dugaan bahwa 
memang Kalep Situmoranglah yang diincar oleh para penembak tersebut. Dari cara para pelaku 
menggunakan senjata api dan melakukan penghadangan, memperlihatkan bahwa mereka seperti orang 
profesional dengan menggunakan penutup wajah dan pakaian serba hitam. 

Akhirnya Kalep Situmorang meninggal dunia pada hari Senin, 18 September 2000 sekitar pukul 23.00 
WIB. Kematian Kalep menyebabkan pengusutan terhadap insiden pemboman di beberapa gereja di 
Medan menjadi terhambat.  

### 
 
 

6. KASUS WARGA DUKUH SALAM 
Januari 2002 - Dukuh Salam, Losari 

Kelompok warga Desa Dukuh Salam, Kecamatan Losari, belakangan mengaku sering diteror 
kelompok tertentu, yang diduga didukung Kepala Desa. Teror itu muncul berkait dengan aksi 
masyarakat yang sering mempersoalkan dugaan penyewelengan Kepala Desa, H. Hafidin Ahmad BSc. 
Selama ini yang mereka ketahui H. Hafidin Akmad diduga melakukan berbagai penyelewengan, antara 
lain menyimpangkan dana PDM-DKE sebesar Rp 5 juta, dana BNG-DES sebesar Rp 1,8 juta, dana 
JPS-BBM sebesar Rp 2,9 juta, dan penyaluran beras OPKB 13 kuintal. 

Sepuluh anggota kelompok Dukuh Salam, pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2002 menemui Komisi A 
DPRD untuk menyampaikan persoalan terkait dengan kepemimpinan Kepala Desa.   

Apik Hakim, juru bicara mereka, menyesalkan ancaman dan teror dari kelompok tertentu. Salah satu 
bentuk teror, yaitu, suatu malam pintu rumah seorang anggota reformis digedor-gedor orang tak 
dikenal.  

Kepala Desa H. Hafidin Akmad menolak tegas tuduhan bahwa orang-orang yang meneror adalah 
suruhan dia. Dia sama sekali tak menyuruh orang lain untuk meneror anggota reformis. Tuduhan 
menyangkut berbagai dugaan penyelewengan, kata dia, sama sekali tak benar.  

### 
 

7. KASUS  HIDAYATULLAH 
12 Oktober 2004 - Kendari 

Hidayatullah, seorang aktivis anti korupsi, sering melakukan laporan dan kampanye menentang korupsi 
yang dilakukan DPRD Kendari. Hidayatullah dan kelompoknya telah berungkali melakukan protes 
pada pihak berwajib yang dianggap gagal menahan anggota DPRD yang korup.  

Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, sebuah bom berukuran kecil meledak di depan rumah 
aktivis anti korupsi, Hidayatullah. Ledakan yang terjadi pada pukul 03.30 WITA itu merusakkan kaca 
jendela, namun tidak ada yang terluka karena peristiwa itu. Bom tersebut merupakan serangan kedua 
terhadap Hidayat dalam setahun terakhir.  

Menurut polisi, bom tersebut berasal dari bom berkekuatan kecil. Hingga saat ini, polisi masih 
menyelidiki motif serangan tersebut. Sejauh ini, belum ada satupun pihak yang ditahan, namun polisi 
menduga serangan tersebut karena kampanye Hidayatullah menentang korupsi yang dilakukan DPRD 
setempat.  
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### 
 
 

8. KASUS  61 PEJABAT DI TEMANGGUNG 
8 Januari 2005 - Temanggung 

Pada hari Sabtu, 8 Januari 2005, enam puluh satu pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyatakan mundur karena berseberangan dengan Bupatinya. 
Surat pengunduran diri telah diajukan secara massal kepada Bupati Temanggung, Totok Ary Wibowo. 
Jumlah pejabat Pemda Temanggung yang mundur, diperkirakan akan semakin bertambah10. 

Menurut Camat Tembarak Kabupaten Temanggung, Agus Widodo, dirinya bersama 12 pejabat lain 
terpaksa mundur karena merasa tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
Bupati. "Kami para camat merasa diintimidasi oleh Bupati menyangkut kasus korupsi," katanya. 

Latar belakang kasus ini bermula dari unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kalangan LSM dan 
masyarakat Temanggung yang mempertanyakan korupsi yang dilakukan oleh KPU dan Bupati 
Temanggung. Mereka mendesak agar Kejaksaan dan Polisi mengusut kasus korupsi tersebut. Pada 
pertengahan Desember 2004, Polisi melayangkan surat panggilan kepada sejumlah Camat di 
Temanggung untuk diperiksa sebagai saksi berkait korupsi tersebut. "Sebelum memenuhi panggilan Polisi, 
para Camat, termasuk saya, dikumpulkan oleh Bupati. Intinya, kami dilarang memenuhi panggilan Polisi," katanya. 

Tetapi, ada empat camat yang nekad datang memenuhi panggilan tersebut. Buntutnya, mereka diancam 
oleh Bupati. "Menyusul, ada surat panggilan kedua dari Polisi, kami sekali lagi dilarang untuk datang memenuhi 
panggilan dengan cara kami diberi surat tugas untuk studi banding ke Jakarta selama 10 hari," kata Agus 
didampingi 12 Camat lain yang menyatakan mundur. 

Surat tugas studi banding itu harus dilaksanakan para Camat mulai 28 Desember 2004 hingga 7 Januari 
2005. Para Camat berangkat menuju Jakarta pada 28 Desember 2004 pagi dan menginap di Hotel 
Karya II Jalan Raden Saleh Cikini. "Sebelum sampai di Jakarta, ada beberapa camat yang ditelpon keluarganya 
yang menyatakan didatangi polisi dengan membawa surat panggilan ketiga. Kami jelas sangat khawatir karena sesuai 
undang-undang, jika warga negara tidak memenuhi panggilan maka bisa dilakukan secara paksa," kata Agus. 

Menurut Agus, karena khawatir dengan kondisi itu, akhirnya sebagian Camat memilih pulang sebelum 
waktu untuk memenuhi panggilan polisi. "Di tengah kebimbangan itu, karena di satu sisi kami adalah 
bawahan Bupati, sementara di sisi lain kami ingin menjadi warga negara yang baik, maka kami memutuskan untuk 
mundur. Apalagi kami juga sempat mendapat kabar Bupati akan memecat para Camat yang datang ke kantor polisi. 
Daripada kami dipecat, lebih baik mundur itukan lebih terhormat," ujar Agus. 

Mendapat surat pengunduran diri secara massal dari anak buahnya, Bupati Totok Ary Wibowo 
langsung menulis surat panggilan kepada mereka. Surat tertanggal 9 Januari 2005 isinya mengundang 
mereka yang mundur untuk menemui Bupati di rumah dinasnya.  

                                                 
10 Pejabat Pemda Temanggung yang mundur, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Setiyo Aji, 

Asisten Bupati I bidang Pemerintahan Edi Santoso, Asisten Bupati III bidang Administrasi Subagyo, 5 orang 
Kepala Bagian (Kabag), 12 orang Camat dan beberapa pejabat lain meliputi Kepala Dinas dan Kepala Sub 
Dinas di lingkungan Pemda Temanggung. 
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9. KASUS UDIN 
13 Agustus 1996 - Gedongan Trirenggo, Bantul 

Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin adalah wartawan Harian Bernas Yogyakarta. 
Sebagaimana wartawan lainnya, Udin dengan tekun mengikuti perkembangan proses pemilihan Bupati 
Bantul periode 1996 - 2001, yang memang cukup alot dan rumit. Mulanya Sri Roso hampir bisa 
dipastikan tidak bakal mendapat kesempatan lagi untuk tampil kedua kalinya, apalagi saat itu ada isyarat 
dari Danrem 072/Pamungkas, Kolonel (Inf.) Abdul Rahman Gaffar mengenai hal tersebut. Tapi 
kemudian nama Sri Roso yang masa jabatannya terpaksa diperpanjang satu bulan itu, mencuat kembali 
ke papan atas bursa calon pemilihan Bupati, selain beberapa nama pejabat militer lainnya. Suhu politik 
yang berkembang di daerah itu makin hangat. 

Bersamaan dengan meningkatnya suhu politik itu, tiba-tiba Udin tampil dengan laporan tentang adanya 
surat kaleng. Surat itu menyebutkan adanya calon Bupati yang telah memberikan dana sebesar Rp. 1 
milyar kepada salah satu yayasan cukup besar di Jakarta. Meski tidak disebutkan siapa yang dimaksud 
dalam surat tersebut, di kemudian hari terungkap, tokoh yang ditunjuk Udin itu adalah Sri Roso dan 
Yayasan Dharmais, sebuah yayasan sosial yang langsung dipimpin Presiden Soeharto. Hal itu 
dibuktikan kemudian dengan ditemukannya Surat Pernyataan bersegel yang dibuat dan ditandatangani 
Sri Roso. Pada surat itu, Sri Roso menjelaskan bahwa, ia bersedia membantu Yayasan Dharmais Jakarta 
sebesar Rp 1 milyar setelah terpilih sebagai Bupati periode kedua, 1996 - 2001. 

Pada hari Selasa malam, 13 Agustus 1996,  seorang lelaki kekar menghantam bagian belakang kepala 
Udin. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya ia meninggal tanggal 16 Agustus 1996. 
Bertepatan dengan perayaan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1996 Udin dimakamkan. 

Meskipun berbagai upaya penyelidikan dilakukan oleh rekan-rekan Udin di harian Bernas maupun 
aparat Kepolisian setempat, teka-teki kematian Udin tetap saja tidak terjawab. Malah, pihak Kepolisian 
seperti salah tingkah dalam menghadapi kasus itu. Misalnya, darah Udin "dilarung" (dibuang) ke laut oleh 
pihak Kepolisian, konon untuk menyesuaikan dengan tradisi setempat. Pihak Kepolisian juga 
mengabarkan, sebagian darah Udin dikirim ke London, Inggris untuk diselidiki lebih lanjut. Tapi 
setelah 1 tahun berlalu, hasil penyelidikan itu tidak pernah diumumkan.  

Marsiyem – istri Udin -- meragukan bahwa yang membunuh Udin itu Dwi sumaji atau Iwik yang 
disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul. Ia dengan sangat yakin membantah bahwa yang membunuh 
suaminya bukan Iwik. Penangkapan Iwik sendiri terkesan sangat janggal dan penuh rekayasa. Karyawan 
perusahaan periklanan Dymas Advertising, Sleman itu dibawa saat hendak berangkat ke kantor dengan 
menumpang bus. Di sana ia bertemu seseorang yang mengaku bernama Franky. Lelaki itu berniat 
memesan papan iklan di tempatnya bekerja. Kemudian Iwik diajak ke Hotel Queen of the South. Ia 
dijanjikan akan dipertemukan dengan seorang bos.  

Sebelum menemui si bos, Iwik diajak minum minuman keras dan ditawari perempuan. Kemudian, saat 
bertemu si bos, pembicaraan yang ditunggu-tunggu Iwik pun berubah. Mereka tidak membicarakan 
masalah pemesanan papan iklan, tetapi soal "bisnis politik". Iwik diminta mau mengaku sebagai pelaku 
pembunuhan itu dengan imbalan besar.  Iwik dijanjikan pula mendapat pekerjaan, rumah, mobil, dan 
jaminan hidup. Sementara soal hukuman nanti bisa diatur.  

Pada hari yang sama, ada dua bos yang dipertemukan kepada Iwik di tempat terpisah. Janji yang 
diberikan kepada Iwik pun serupa. Setelah itu Iwik dibawa ke Mapolda DIY. Di markas polisi itu Iwik 
"dihadapkan" langsung dengan Kapolda DIY Kolonel (Pol) Mulyana Sulaiman. Di situ skenario berjalan 
sebagaimana diharapkan : Iwik mengaku sebagai pembunuh Udin. Tapi skenario itu, tidak bertahan 
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lama. Tak lebih 12 jam kemudian, Iwik mencabut semua keterangan yang diberikannya kepada 
Kapolda. Ia menolak skenario yang telah disodorkan itu. 

### 

10 .  KASUS ABI KUSNO 
28 November 2001 - Pangkalan Bun, Kalteng 

Pada bulan November 2001, Abi Kusno Nachran, seorang wartawan lokal yang telah menerbitkan 
tulisannya mengenai penyelundupan kayu yang diduga melibatkan Abdul Rasyid -- seorang pengusaha 
kayu -- telah memberikan data dan laporan kepada Departemen Kehutanan. Sebagai akibat dari data 
yang diberikan, tiga kapal milik Cina yang mengangkut 25.000 m³ kayu liar disita.  

Pada tanggal 28 November 2001, Abi Kusno diserang oleh preman bersenjata tajam. Preman tersebut 
memotong habis empat jari tangannya dan setengah dari salah satu ibu jarinya, dan lengannya hampir 
putus. Sebelumnya, Abi Kusno telah menerima ancaman akan dibunuh sebelum ia diserang. Sampai 
saat ini ia masih terus mendapat ancaman, bahkan pada saat ia berada di rumah sakit untuk 
mendapatkan perawatan karena luka-lukanya.  

Ada empat orang tersangka yang ditangkap pada kejadian ini, tetapi tiga orang diantaranya sempat 
lolos. Setelah disita selama lima bulan, kayu tersebut kemudian dilepaskan setelah Kepala Reserse Polri 
mengirimkan surat kepada Departemen Luar Negeri yang ditandatangani oleh wakilnya, Brigjend. 
Trimada Dani. Surat ini menyatakan tidak ada bukti pelanggaran oleh ketiga kapal asing tersebut dan 
tidak ada bukti juga bahwa kapal-kapal ini mengangkut kayu liar.  

### 
 

11.  KASUS PANCURBATU 
Januari 1998 - Medan 

 
Korban Perkosaan Menjadi Terdakwa Setelah Mengadu ke Polisi  

Pada awal tahun 1998, Karmila11 yang berumur 16 tahun mengaku telah menjadi korban perkosaan 
yang dilakukan oleh majikannya. Karmila tidak berani memberitahu ibunya, namun ibunya terus 
mendesak apa yang telah terjadi pada dirinya. Akhirnya Karmila memaparkan apa yang telah dialaminya 
selama menjadi pembantu rumah tangga dari majikan pemilik barak WTS di Bandar Baru.  

Setelah menuturkan kejadian sedih yang dialaminya kepada ibunya, akhirnya Karmila melaporkan 
perkosaan yang dialaminya kepada Polsekta Pancurbatu. Bahkan, ayah Karmila membuat laporan 
pengaduan pada tanggal 18 Februari 1998 kepada aparat penegak hukum di Pancurbatu dengan 
harapan bahwa kasus yang dialami oleh anaknya dapat diusut sampai tuntas. 

Namun, pengaduan kepada Polsekta Pancurbatu sepertinya tidak berarti sama sekali. Kendati 
persoalannya sudah hampir setengah tahun, namun tidak pernah diketahui bagaimana penyelesaiannya. 
Malah Polsekta Pancurbatu kemudian menyatakan Karmila sebagai tersangka kasus pencemaran nama 
baik.  

Akhirnya Karmila membuat pengaduan kepada Kapoldasu up. Direktorat Reserse Poldasu pada 
tanggal 9 Juli 1998. Tembusannya dikirimkan kepada Kapolri, Bakorstanas, Meneg, UPW, Komnas 
                                                 

11 Nama Korban disamarkan. 
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HAM, Kapoltabes Medan dan Majelis Hakim yang menangani perkara Karmila yang dituduh sebagai 
terdakwa pencemaran nama baik. 

Kapoldasu diharapkan dapat menindaklanjuti perkara Karmila yang pada awalnya korban perkosaan 
namun akhirnya berubah menjadi terdakwa pencemaran nama baik. Polsekta Pancurbatu dipandang 
tidak melakukan apapun juga atas laporan perkara perkosaannya, sedangkan pengaduan pelaku 
terhadap Karmila dengan tuduhan pencemaran nama baik segera ditanggapi oleh Polsekta Pancurbatu 
dan meneruskannya sampai ke pengadilan. 

Pada tanggal 18 Juli 1998, Karmila terpaksa dihadirkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai 
terdakwa kasus pencemaran nama baik. Karmila didampingi oleh seorang pengacara wanita dari LBH 
APIK Medan.  

### 

12.  KASUS  SUNGGAL 
24 Agustus 1998 – Medan 

 
Korban Perkosaan Dituduh Membantu Pelaku 

Pinah12, adalah seorang korban perkosaan yang kemudian dituduh oleh pelaku pemerkosanya sendiri 
(bernama Amran) sebagai orang yang  membantunya dan sengaja menjual Rina (korban perkosaan 
lainnya).  Pinah akhirnya ditangkap dan ditahan di Polsek Sunggal, Sumut. 

Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 1998, sekitar pukul 07.00 WIB, Rina datang ke rumah orang tua 
Pinah untuk memberitahukan  bahwa Pinah berada di Hotel Delta di daerah Tuntungan. Rina 
menceritakan bahwa Pinah sedang ditahan di hotel itu oleh Amran. Rina juga menceritakan bahwa 
dirinya dan Pinah sudah diperkosa oleh Amran. Keesokan harinya, sekitar pukul 14.00 WIB, Pinah 
dibawa oleh dua orang Polisi berpakaian preman dan dua orang Polisi berpakaian dinas. Sampai malam 
harinya Pinah tidak juga kembali ke rumah.  

Pada tanggal 25 Agustus 1998, orang tua Pinah kemudian  mendatangi orang tua Rina untuk 
menanyakan keberadaan Pinah. Dari keterangan orang tua Rinalah kemudian diketahui bahwa  Pinah 
berada di kantor Polisi Sunggal karena dituduh telah menjual Rina kepada Amran sehingga 
menyebabkan Rina diperkosa.   

### 

13.  KASUS KARYAWATI PT. KEDAULATAN RAKYAT  
Mei 2002 - Yogyakarta 

Menur (bukan nama sebenarnya),  menjadi karyawan PT. BP Kedaulatan Rakyat (KR) sejak bulan Mei 
tahun 1991, ditempatkan di Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 1993 sampai 1997 ia dipindah  ke 
bagian Iklan pada Kantor Pusat KR di Yogyakarta. 

Di kantornya di Yogyakarta, ia sering dipanggil Smw – selaku pimpinannya -- untuk menghadap ke 
ruang kerjanya dengan alasan pekerjaan. Biasanya ia dipanggil melalui Sw (karyawati kepercayaan Smw) 
atau melalui Dt (Koordinator sekretaris Kantor Pusat KR). Di sofa tamu, biasanya Menur ditemani Sw 
                                                 

12 Nama Korban disamarkan. 
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atau Dt untuk diajak Smw bicara masalah pekerjaan. Sambil membicarakan pekerjaan, tangan Smw 
merangkul pundak Menur, diteruskan dengan meraba-raba bagian tubuh korban. Bahkan Smw akan 
meneruskan perbuatannya dengan hubungan badan namun Menur selalu menghindar. Sementara itu,  
Sw atau Dt sengaja disuruh melihat atau menonton aksi tersebut.  

Perbuatan ini sebenarnya sudah berlangsung lama hingga pada tanggal 3 Mei 2002, Menur melaporkan 
perbuatan tersebut ke Poltabes Yogyakarta dengan  laporan Polisi No. Pol : LP/05-
B/V/2002/Pamapta. Akhirnya kasus tersebut mulai disidik dan Menur, Sw dan Dt pun dimintai 
keterangan resmi.  

Mendengar dirinya dilaporkan polisi, Smw mencoba mendekati Sw dan Dt,   Smw secara langsung 
maupun dengan mengutus seorang kepercayaannya untuk mengintimidasi saksi melalui telepon. 

Sw mengaku bahwa pada hari Jumat di minggu pertama bulan Mei tahun 2002, Smw disertai beberapa 
orang mendatangi rumah Sw dengan membawa setumpuk uang dan janji-janji dari Smw apabila Sw 
menarik kesaksian akan diberi jaminan hidup oleh Smw. Beberapa hari kemudian, saksi Sw (setelah 
diberi dana proyek puluhan juta rupiah) mendatangi Poltabes dengan tujuan untuk meminta agar 
diperkenankan mencabut kesaksiannya. Sementara menurut Dt, ia berulang kali diteror dan diintimidasi 
oleh seorang kepercayaan Smw dengan maksud agar Dt mencabut kesaksiannya.  

Dt ditahan pengadilan karena laporan Smw dengan tuduhan penggelapan. Sementara Menur  juga 
diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat atas tuduhan penggelapan pajak oleh Smw. 

### 
 

14.  KASUS  ERNA 
28 Januari 2004 - Medan 

 
Menjadi Tersangka karena Melaporkan Suami dan Mertua 

Erna13, penduduk Jalan Pancing Lingkungan V Mabar Hilir, Medan, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 
2004 mengadukan mertua, suami dan bidan ke Mapoltabes Medan dalam kasus abortus (pengguguran 
kandungan). Dalam pengaduan itu disebutkan bahwa Eka yang pada bulan Oktober 2002 sedang hamil 
2 bulan, menikah dengan Faisal.  

Setelah satu bulan berumah tangga, mertuanya, Rosida (ibu kandung Faisal) memaksa Erna untuk 
menggugurkan kandungannya. Karena kehamilannya yang baru berumur dua bulan tersebut adalah 
hasil hubungan dengan Faisal selama pacaran, maka Erna tidak mau menggugrkan. Tetapi mertuanya 
tetap memaksa agar kandungan itu digugurkan, bahkan Faisal justru mengancam apabila tidak mau 
digugurkan maka Erna akan diceraikan. 

Pada bulan Desember 2002, Erna merasa sakit dan mual, sementara itu kandungannya sudah berusia 
empat bulan. Korban kemudian dibawa Kamal (adik ipar korban) ke klinik di Jalan STM/Sukatabah, 
Medan Johor. Erna menyatakan niatnya bahwa dirinya ke sana adalah untuk berobat. Kemudian Erna 
dipertemukan dengan bidan Hajjah Saodah. Erna kemudian diperiksa, tetapi ketika hendak disuntik dia 
menolak. Bidan tersebut kemudian memberikan korban resep obat. Ketika obat dari resep bidan 
tersebut diminum oleh korban, dua jam kemudian korban merasa perutnya mual dan sakit.  

                                                 
13  Nama disamarkan. 
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Keesokan harinya, sekitar pukul 05.30 WIB korban mengalami pendarahan. Erna curiga bahwa dirinya 
ditipu untuk meminum obat yang ternyata adalah obat untuk mengggugurkan kandungan oleh bidan 
Klinik tersebut. Atas derita yang dialaminya, Erna kemudian mengadu ke Mapoltabes Medan sesuai 
dengan No. Pol. LP/276/K.3/I/2004/Ops/Tabes, yang diterima oleh “Bayanmas” Brigadir Neneng 
Armayanti.  

Karena Eka Susanti melaporkan suami, mertua dan bidan yang telah melakukan pengguguran terhdap 
dirinya, suami dan mertuanya kemudian balik melaporkan Eka ke Polisi sebagai tersangka 
pencemaran nama baik.  

### 
 

15.  KASUS PERSIDANGAN TEUNGKU BANTAQIYAH 
1999 - Aceh 

Pada tanggal 23 Juli 1999, terjadi penembakan yang menewaskan Teungku Bantaqiyah, pemimpin 
sebuah pesantren di Aceh dan sejumlah santrinya. Peristiwa tersebut disaksikan oleh istrinya, Ny. Man 
Farisyah, beberapa anggota keluarga dan sejumlah santri. 

Pergolakan di Aceh menyebabkan para saksi merasa yakin bahwa pelaku penembakan adalah aparat 
militer RI. Apalagi sebelum peristiwa terjadi, sejumlah pasukan Kostrad dan Brimob mendirikan tenda-
tenda di sekitar pegunungan Beutong Ateuh dengan maksud yang tidak jelas. Pasukan ini kemudian 
membakar rumah-rumah penduduk yang berjarak 100 meter di sebelah timur pesantren. Penembakan 
itu sendiri dilakukan dengan sebuah komando dengan pertama-tama mengumpulkan Teungku 
Bantaqiyah dan santri-santrinya di lapangan sebelum kemudian tembakan dilepaskan ke arah mereka. 

Setelah penembakan, militer membangun pos polisi dan TNI untuk melakukan sweeping terhadap setiap 
orang yang masuk maupun keluar pesantren tersebut. Sweeping tersebut dilakukan dengan persenjataan 
lengkap dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat setempat, terutama bagi para saksi peristiwa 
penembakan. Merasa keselamatannya terancam, Ny. Farisyah dan beberapa saksi datang ke Jakarta 
untuk meminta jaminan keamanan dari Kejaksaan Agung. Mereka baru kembali ke Aceh setelah 
memperoleh jaminan keselamatan. 

Para saksi merasa terancam oleh berbagai teror dan intimidasi, seperti pengepungan sawah, sweeping, 
pelemparan granat dan tembakan di sekitar kediaman saksi. Tujuan dari intimidasi tersebut adalah 
untuk mencegah para saksi memberikan informasi yang mereka miliki di persidangan tersebut. 

Teror semakin menakutkan bagi para saksi setelah dua orang supir yang membawa keluarga dan santri 
Teungku Bantaqiyah ditemukan tewas dalam perjalanan menuju Banda Aceh untuk menghadiri 
pengadilan. Jaminan keamanan yang dijanjikan tampaknya tidak ada artinya. Sementara rasa takut akan 
keselamatan nyawa semakin memuncak, muncul pula kecurigaan bahwa pengadilan yang digelar 
hanyalah rekayasa belaka. Akibatnya, para saksi kemudian menolak memberikan kesaksian di 
Persidangan Koneksitas tersebut.   

### 
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16.  KASUS PERSIDANGAN PELANGGARAN HAM TIMOR-TIMUR 
Tahun 2002 - Jakarta 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Timor-Timur telah diperiksa melalui Pengadilan HAM ad 
hoc di Jakarta pada tahun 2002. Dalam proses persidangan tersebut sangat sedikit saksi korban yang 
hadir. Hingga tanggal  31 April 2002, baru ada tiga orang saksi korban atau keluarga korban yang 
bersaksi di muka pengadilan atas pengajuan Jaksa Penuntut Umum. Masing-masing adalah : 
Dominggas dos Santos Muzinho (untuk perkara Herman Sedyono, dkk), Joao Perreira dan Emilio 
Bareto (untuk perkara Timbul Silaen). 

Dalam proses pemeriksaan, saksi-saksi tersebut tidak memiliki jaminan keamanan. Sebagai bukti, 
terdapat  tiga orang saksi korban atau keluarga korban yang batal hadir, yaitu Armendo de Deus 
Granan Deiro, Frez da Costa, dan Tobias dos Santos (semuanya untuk perkara Herman Sedyono, dkk). 
Ketidakhadiran para saksi tersebut menurut surat penjelasan Jaksa Agung RDTL, Longhuinos 
Monteiro, adalah karena alasan tidak adanya jaminan keamanan bagi para saksi korban. 

Selain itu, para saksi tidak bisa memberi keterangan dengan leluasa. Diantaranya karena alasan 
perbedaan bahasa, sementara Hakim menolak kehadiran penterjemah. Kehadiran aparat militer yang 
memenuhi ruang sidang membuat saksi mengalami tekanan dalam memberikan keterangan.  Misalnya, 
dalam persidangan tanggal 28 Mei 2002, untuk perkara Herman Sedyono, dkk dihadirkan saksi 
Dominggas dos Santos Mauzinho. Terhadap saksi ini, Jaksa Penuntut Umum menginformasikan 
bahwa saksi kurang begitu lancar berbahasa Indonesia sehingga disiapkan seorang penterjemah bahasa 
Tetun dari Timor Timur. Majelis Hakim yang diketuai oleh Cicut Sutiarso menolak penterjemah yang 
disediakan dengan alasan tidak adanya surat pengantar dan sertifikat sebagai seorang penterjemah. 
Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan hanya akan 
menggunakan penterjemah jika dirasa dibutuhkan, tanpa kriteria ataupun batasan yang jelas tentang 
skala kebutuhan tersebut. 

Kondisi ini dilengkapi pula dengan intimidasi-intimidasi melalui pertanyaan Penasehat Hukum 
terdakwa. Sebagai contoh, dapat dilihat pada petikan berikut ini : 

...Ibu yang saya cintai, mohon kejujuran ibu. Ibu Fatimah bekerja setelah ibu menjadi saksi atau 
sebelum ibu menjadi saksi ? Enggak usah lihat bule yang sebelah kanan ibu, saya tahu 
dari tadi dia ngajarin ibu, enggak usah ibu lihat. Lihat ke saya, kalau perlu ibu lihat ke 
bapak Hakim. Dengar saja, enggak usah lihat muka saya. Ibu lihat ke bapak Hakim saja, tolong 
ibu lihat ke sana. Ibu  kayaknya diajar-ajarin. Ibu yang saya cintai, ibu Fatimah itu bekerja setelah 
ibu jadi saksi atau sebelum ibu jadi saksi ? (saksi tidak menjawab). Terima kasih kalau ibu tidak 
mau menjawab, saya juga tidak mau memaksa. Tapi lubuk hati sanubari ibu yang paling dalam yang 
bicara, ibu yang saya cintai apakah puteri-puteri ibu diperkosa atau mau diperkosa ? Ibu 
tolong ibu jawab, diperkosa atau mau diperkosa ? 

Selain itu dalam pemeriksaan beberapa saksi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Penasehat Hukum 
terdakwa justru di luar konteks perkara dan cenderung melecehkan pengadilan dan mendapat reaksi 
yang cukup keras dari Majelis Hakim.  

Penasehat  Hukum : 
“… di   desa  Soya  itu  terjadi   kerusuhan, nah  sekarang misalkan itu  diamankan oleh 
Polri atau Tentara nanti dimajukan ke Pengadilan HAM ?  Sepengetahuan  saksi apakah   
kerusuhan  di  Indonesia ini  diamankan saja oleh Jaksa  atau  oleh  pejuang-pejuang  
HAM  supaya ia  tidak dimajukan ke Pengadilan HAM ? 
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Majelis :  
(mengetuk-ketuk  mic)  tidak  perlu  dijawab, itu pendapat. (dan masih juga dijawab oleh 
saksi).  

 
Penasehat Hukum :  

“…peristiwa penyanderaan Danramil Suai oleh Falintil, itu kan tindakan  hukum, pada 
waktu itu di provinsi Timor-Timur, apakah sepengetahuan saksi mereka  dimajukan  ke 
Peradilan HAM ? 

 
Saksi :  

Tidak ada 
 

Penasehat Hukum :  
Jadi kalau kelompok pro-kemerdekaan melakukan pelanggaran HAM tidak dimajukan,  
kalau yang lain dimajukan. 

Memang tidak terjadi serangan secara fisik maupun ancaman langsung yang dialami oleh para saksi 
korban yang bersedia melakukan kesaksian. Meskipun demikian, saksi akan kesulitan untuk 
memberikan keterangan dengan leluasa kalau pengunjung sidang bisa berteriak-teriak dan mencemooh. 
Sementara di luar pengadilan ada kelompok-kelompok yang terus melakukan unjuk rasa. Persidangan 
kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur, pada awalnya dihadiri Panglima TNI dan jajaran 
pimpinan teras TNI. Kemudian, dalam setiap persidangan selalu didatangi kelompok pro-integrasi dan 
penonton yang bisa menyoraki saksi. Kondisi seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan. 
Keadaan seperti ini seharusnya bisa ditertibkan oleh otoritas pengadilan. Harus ada usaha nyata dari 
otoritas pengadilan untuk memberikan ketenangan dalam proses peradilan. 

### 
 
 

17. KASUS PERSIDANGAN PERISTIWA          TANJUNG PRIOK 
 

Sebanyak 15 korban Kasus Tanjung Priok yang menjadi saksi dalam persidangan datang meminta 
perlindungan ke Markas Besar Polri pada hari Selasa, 28 Oktober 2003. Mereka mengaku diintimidasi 
dan diteror sejumlah oknum aparat seusai mengikuti sidang kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara. Dalam laporannya, beberapa diantara mereka mengaku sampai dianiaya, seperti yang dialami 
Husein Safe dan Ishaka. Para korban juga mengatakan, keluarga mereka dihalangi untuk menyaksikan 
sidang dengan terdakwa Mayor Jenderal TNI Sriyanto itu. Mereka hanya boleh mengikuti persidangan 
dari luar ruang sidang.  

Menyikapi pengaduan tersebut, Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal 
Polisi Soenarko D.A. mengatakan akan menindaklanjuti laporan mereka. Dia juga berjanji melaporkan 
masalah ini ke Kepala Polri Jenderal Pol. Da`i Bachtiar. 

### 
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TABEL KASUS ANCAMAN TERHADAP SAKSI 
 
 

Tabel 1 
Pencemaran Nama Baik 

 
NO KASUS TAHUN LOKASI SUMBER 
1. Arifin Wardiyanto Oktober 1995 Yogyakarta Bernas 
2. Endin Wahyudi 23 April 2001 Jakarta Kompas, 24 April 

2001 
3. Ny. Maria Leonita 31 Januari 2001 Jakarta ELSAM 
4. Romo Frans Amanue, Pr 19 Agustus 2003 Flores Timur ELSAM 
5. Atte Adha Kusdinan 27 Oktober 2004 Cianjur Kompas, 28 

Oktober 2004 
6. Sarah Lerry Mboeik November 2004 Kupang Tempo Interaktif, 

3 November 2004  
 

7. Samsul Alam Agus 2004 Donggala, Sulawesi 
Tengah 

Laporan ICW 

8. Muchtar Lufthi  2004 Sabang, Aceh Laporan ICW 
9. Heli Werror 2003 Nabire Laporan ICW 

 
 

 
Tabel 2 

Pembunuhan dan Kekerasan 
 

N
O 

NAMA PELAPOR TAHUN LOKASI SUMBER 

1. Kalep Situmorang    September 2000 Medan www.astaga.com 
2. Warga Desa Dukuh 

Salam, Kecamatan Losari 
4 Januari 2002 Losari Suara Merdeka, 8 Januari 

2002 
3. Hidayatullah 12 Oktober 2004 Kendari Tempo Interaktif, 12 

Oktober 2004 
4. Pejabat Pemda Kab. 

Temanggung 
 

8 Januari 2005 Temanggung Tempo Interaktif, 10 
Januari 2005 

5. Hidayat Monoarfa 26 Desember 2004 Banggai Laporan ICW 
6. LPS-HAM November 2004 Palu Laporan ICW 
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Tabel 3 
Wartawan 

 
N
O 

NAMA PELAPOR TAHUN LOKASI SUMBER 

1. Udin (Wartawan Bernas) 
 

13 Agustus 1996 Bantul Buku “Terbunuhnya 
Udin” 

2. Abi Kusno 28 November 2001 Pangkalan Bun, 
Kalteng 

ELSAM 

 
 

Tabel 4 
Kekerasan Terhadap Perempuan 

 
N
O 

KASUS TAHUN LOKASI SUMBER 

1. Karmila (bukan nama sebenarnya) Januari 1998 Medan 
 

Laporan LBH APIK 
Medan 

2. Pinah 24 Agustus 1998 Medan Laporan LBH APIK 
Medan 

3. ERNA 28 Januari 2004 Medan Laporan LBH APIK 
Medan 

 
 

Tabel 5 
Persidangan Kasus HAM 

 
N
O 

KASUS TAHUN LOKASI SUMBER 

1. Saksi dalam Persidangan Koneksitas  1999 Aceh ELSAM 
2. Saksi dalam Kasus Timor-Timur 2002 Jakarta Elsam 
3. Korban Kasus Tanjung Priok 28 Oktober 2003 Jakarta www.liputan6.com, 

29/10/2003 
 
 

 


