
  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

        Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
  JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971  

 fax. 7656904 Email : BEM FHupnvj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA 

APARAT SALAH TANGKAP, KORBAN MELARAT 

TINJAUAN YURIDIS 

 Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 

RI 1945, sehingga hal ini berdampak dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh seluruh warga 

negara, baik warga sipil, penegak hukum, militer dan lain-lain. Mulai dari berinteraksi dalam 

rangka menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara hingga dalam proses penegakan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia, maka dari itu setiap perbuatan yang dilakukan terdapat 

batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum positif dan apabila melewati batas, maka terdapat 

sanksi yang akan menjerat siapa saja yang melanggar batasan tersebut. 

 Kepolisian RI adalah salah satu alat negara yang berperan sebagai penegak hukum yang 

berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara penyelenggaraan kepolisian secara 

proporsional dan profesional.1 Oleh karena itu, kepolisian dituntut harus profesional dan 

proporsional dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Akan tetapi hal tersebut 

seakan-akan hanya angan-angan belaka ketika melihat data yang dikeluarkan oleh lembaga 

NGO yang bergerak dibidang penggiat HAM bahwa menurut KontraS tercatat sebanyak 51 

kasus salah tangkap sepanjang Juli 2018 hingga Juli 2019 dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 

mencatat ada sebanyak tujuh kasus selama periode 2018-2019. 

 Mulai dari kasus salah tangkap 4 pemuda di Semarang, Jawa Tengah yang dituduh 

melakukan pembegalan di taman Unyil, Ungaran, Jawa Tengah, 4 pengamen cipulir yang 

dituduh melakukan pembunuhan dibawah kolong jembatan, 2 orang salah tangkap yang dituduh 

teroris di tulungagung, adalah sebagaian kasus yang menambah daftar panjang kasus salah 

tangkap dan penyiksaan yang diterima oleh para korban tersebut. 

 Kasus salah tangkap tersebut juga menjadi momok dalam masyarakat karena Kepolisian 

dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan menimbulkan ketidak-percayaan 

masyarakat terhadap tubuh Polri dalam penegakan hukum. Tidak sampai disitu, pemaksaan 

kasus untuk segera merampungkan berkas perkara dan dilimpahkan ke kejaksaan yang juga 

 
1 Bagus Ida, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik 

Indonesia,Vol. I, Desember, 2012 
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menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan penyiksaan terhadap tersangka dalam 

rangka melengkapi berkas perkara tersebut. Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi adalah 

praktek yang ditentang keras oleh sistem hukum yang ada di Indonesia dan HAM Internasional.  

 Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak bisa dikesampingkan dalam 

keadaan apapun (non derogable rights). Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

bahwa hak untuk hidup, Hak untuk tidak Disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hak 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut2 adalah salah satu 

instrumen hukum yang menjelaskan bahwa setiap warga negara tidak boleh mendapatkan 

penyiksaan baik dalam bermasyarakat maupun sedang berhadapan dengan hukum dan hak asasi 

manusia tersebut tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga tersangka atau terdakwa 

yang melakukan pencurian sandal hingga bandar narkoba kelas kakap pun tidak boleh 

mendapatkan penyiksaan apapun. 

  Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT) sejak 28 

November 2008 melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan United Nation Convention 

Againts Torture3. Hal tersebut diatas adalah bentuk keputusan dan komitmen negara 

bahwasannya Hak Asasi Manusia haruslah dijunjung tinggi dan penyiksaan haruslah dihentikan. 

Tetapi fakta yang terjadi di lapangan penyiksaan masih terjadi bahkan dalam proses penegakan 

hukum yang notabene untuk menegakkan keadilan dan penghormatan serta perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, momentum ratifikasi ini juga sebagai pengingat 

untuk pemerintah dalam mendorong fungsi pengawasan dan akuntabilitas aktor keamanan yang 

acapkali masih melakukan penyiksaan. 

 Hal tersebut diatas akan sia-sia dalam menghentikan penyiksaan apabila tidak adanya 

keseriusan dan langkah-langkah nyata untuk memutuskan proses penyiksaan yang mungkin 

sudah menjadi hal biasa dalam proses penegakan hukum mengingat masih terulangnya 

penyiksaan dan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.  

 
2 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 
3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Torture 
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 Terkait dengan fenomena penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian pada proses 

pemeriksaan, apabila merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan4 (PP 58/1999), telah menjamin 

hak-hak tersangka yang dilakukan penahanan antara lain adalah bebas dari tekanan seperti : 

intimidasi, ditakut-takuti, dan disiksa secara fisik. dalam Pasal 52 j.o Pasal 117 ayat (1) 

KUHAP bahwa keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau 

dalam bentuk apapun agar mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya.  

 Dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) mengatur 

mengenai perbuatan penyiksaan yang dapat menjerat pelaku, mulai dari Pasal 351 s.d 35 KUHP 

yang mengatur perilaku penyiksaan akan dihukum dengan pidana penjara. Ancaman pidana 

yang akan dijatuhkan berbeda-beda tergantung dari perbuatan yang disertakan pelaku ketika 

melakukan penyiksaan dan unsur pemberat lain yang menyebabkan bertambahnya hukuman 

yang dijatuhkan, yakni : 

- Penganiayaan ringan (maksimal 3 bulan);  

- Penganiayaan biasa (maksimal 2 tahun 8 bulan);  

- Mengakibatkan luka berat (maksimal 5 tahun);  

- Mengakibatkan mati (maksimal 7 tahun);  

- Penganiayaan terencana (maksimal 4 tahun);  

- Penganiayaan terencana dan mengakibatkan luka berat (maksimal 7 tahun);  

- Penganiayaan berat (maksimal 8 tahun);  

- Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati (maksimal 10 tahun);  

- Penganiayaan berat yang direncanakan (maksimal 12 tahun);  

- Penganiayaan berat yang direncanakan dan mengakibatkan matinya orang (maksimal 

15 tahun);  

- Penganiayaan terhadap keluarga, pengawai negeri, dan menggunakan bahan 

berbahaya (maksimal ditambah sepertiga).  

 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 
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Akan tetapi, penerapan Pasal 351 s.d 357 KUHP tidak secara jelas dalam hal perlibatan 

pejabat publik (Penyidik) sebagai pelaku, tidak seperti dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Dalam 

Pasal tersebut juga tidak menjelaskan mengenai unsur “untuk memperoleh pengakuan atau 

keterangan, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau untuk suatu alasan 

yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi”.5 Sehingga terjadinya kekosongan hukum 

dalam menentukan dasar hukum mana yang paling tepat digunakan untuk menjerat oknum 

prnyidik yang melanggar HAM dalam mengejar pengakuan atau keterangan tersangka atau 

terdakwa. 

Di tubuh Polri sendiri terdapat Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi 

Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian6, dimana Polri ditekankan 

wajib menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. Dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Polri haruslah 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, baik penangangan terhadap korban maupun penanganan 

perkara terhadap pelaku kejahatan. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 14 dalam Perkap ini, 

bahwa setiap Anggota Polri baik penyelidik, Penyidik, dan Penyidik Pembantu dilarang 

mengabaikan kepentingan terlapor, pelapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara 

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, 

peraturan kapolri ini berlaku untuk seluruh penegak hukum di tubuh Polri yang berada di 

seluruh Negara Indonesia tanpa terkecuali Polda Metro Jaya yang melakukan salah tangkap dan 

penyiksaan terhadap korban pengamen Cipulir yang dituduh membunuh. 

Dalam beberapa kasus salah tangkap di Indonesia seringkali tejadi karena terdapat 

kesalahan atau kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan 

prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menimbulkan korban salah 

tangkap menderita baik secara fisik karena dianiaya penyidik, mental, dan mendapatkan stigma 

negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Karena akibat dari proses penegakan 

hukum yang tidak transparan dan melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku 

menyebabkan orang salah tangkap menjadi korban dari ganasnya penegakan hukum di 

Indonesia, sehingga menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, 

 
5 Ezra Ayu, dkk, Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan, LBH jakarta, Jakarta, 2016 
6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam 

Menjalankan Tugas Kepolisian 
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korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana.7  

Dalam definisi lain, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban juga dapat 

diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita 

kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial 

terhadap hakhaknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum 

pidana di suatu negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.8 Menurut Arief Gosita, Korban 

dibagi ke beberapa bagian berdasarkan jenis viktimisaisnya, mulai dari korban bencana alam, 

korban tindak pidana, dan korban struktural/ korban penyalahgunaan kekuasaan, yang dimaksud 

dengan korban penyalahgunaan kekuasaan yaitu mereka yang menjadi korban akibat 

penyalahgunaan kekuasaan akibat kebijakan penguasa.9 Sehingga pengamen Cipulir yang 

menjadi korban salah tangkap adalah salah satu dari beberapa korban yang memang 

memerlukan pembelaan baik pemenuhan dan melindungi hak korban yang diberikan negara dan 

Hak Asasi Manusia.  

Sehingga sudah sepatutnya setiap korban salah tangkap tersebut mendapatkan 

rehabilitasi, ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian dan negara. Hak korban salah tangkap 

diatur secara khusus dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 yang menjelaskan bahwa 

tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi, karena ditangkap, ditahan, 

dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang 

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.10 

 Perangkat kepolisian yang berwenang seharusnya mencegah apabila dalam pemeriksaan 

tersangka, anggotanya melakukan paksaan atau tekanan berupa siksaan fisik terhadap tersangka 

sehingga selain untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, juga menghindarkan salah 

tangkap pelaku kejahatan, karena penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian 

menyebabkan tidak terungkapnya secara jelas dan terang kebenaran materil dalam peristiwa 

 
7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
8 Muladi dlm Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, Victimology, Penerbit PTIK, Jakarta, hlm. 

5. 
9 Waluyo Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, 2013 
10 Pasal 95 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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pidana tersebut. Memang hak korban salah tangkap telah diatur dalam UU tersebut, akan tetapi 

menjadi tidak adil ketika penegak hukum yang melakukan salah tangkap tersebut tidak ikut 

diproses, padahal dalam penegakan hukum materil salah satu yang harus dijunjung adalah 

keadilan, dimana penegak hukum yang melakukan salah tangkap dalam bertugas berindikasi 

terdapat maladministrasi dan memiliki kesan terburu-buru sehingga proses pengungkapan fakta 

menjadi tidak utuh dan terjadi kesalahan yang merugikan Hak Asasi Manusia dari korban salah 

tangkap tersebut. 

 Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila 

terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak 

sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga 

kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.11 

Dalam hal tuntutan ganti rugi tersebut diajukan dalam praperadilan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk 

memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini 

mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan ganti kerugian dan/atau 

rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 

penuntutan.12 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana menjelaskan pengajuan ganti kerugian akibat ditangkap, ditahan, dituntut, 

dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya berhak mengajukan ganti rugi yang besarnya paling sedikit Rp.500.000 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).13 

ANALISIS DATA DAN ISU 

Pada tanggal 30 Juni 2013, Arga Putra Samosir (14 Tahun), Fatahilah (14 Tahun), Fikri 

Pribadi (16 Tahun), Bagus Firdaus (17 Tahun), Andro Suprianto (18 Tahun), dan Nurdin Prianto 

 
11 Sunga Andrian Umbu, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh 

Penyidik Kepolisian”, 2016, Yogyakarta 
12 Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 dan Pasal 9 



  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

        Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
  JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971  

 fax. 7656904 Email : BEM FHupnvj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA 

(23 Tahun) menuju ke kolong jembatan Cipulir setelah turun dari kereta di stasiun Kebayoran 

Lama, Jakarta Selatan. Di kolong jembatan tersebut lah mereka menemukan Dicky Maulana (15 

Tahun) dalam keadaan sekarat. Karena kelelahan Arga (14 Tahun) tidur sekitar 3 meter dari 

Dicky (15 Tahun) karena kelelahan, sedangkan Fatahilah (14 Tahun) membelikan minuman dan 

makanan untuk Dicky tetapi air yang diminum keluar dari luka tusuk di leher Dicky. 

Ketika Arga terbangun jam 12.00 WIB beberapa rekannya mengakatan bahwa Dicky 

sudah tidak bernyawa, sontak ia langsung melapor ke pihak keamanan setempat dan dilanjutkan 

kepada polisi. Kemudian polisi yang datang langsung memboyong Arga, Andro, dan Bagus ke 

Kantor Polsek Pesanggrahan guna jadikan saksi untuk dimintai keterangan mengenai kematian 

Dikcy. Menurut Arga, ketika mereka mengatakan yang sesungguhnya, oknum penyidik malah 

memaksa dirinya mengaku kalau ia dan teman-temannya lah yang menganiaya Dicky hingga 

tewas, karena tidak mau, Arga kemudian disiksa untuk mengaku. Fatahillah yang diambil polisi 

ketika sedang tidur di samping angkringan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian kepala 

keduanya langsung dibungkus plastik lalu dipukul oleh polisi. Selama sepekan ia dipukuli dan 

disetrum hingga mau mengaku.14 

 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel 

dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel memutus 

para korban bersalah pada pengadilan  tingkat pertama, dimana kronologi dalam surat dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwasannya FIKRI PRIBADI als, FIKRI, terdakwa II. 

BAGUS FIRDAUS alias PAU, Terdakwa III. FATAHILLAH alias FATA dan terdakwa IV. 

ARGA PUTRA SAMOSIR alias UCOK secara bersama-sama-sama atau bersekutu dengan 

saksi NURDIN PRIANTO als BENGES dan ANDRO SUPRIYANTO als ANDRO (yang 

perkaranya diajukan tersendiri) maupun sendiri sendiri pada hari : Minggu, tanggal 30 Juni 2013 

sekitar am 08.00 Wib bertempat di Jembatan Layang Cipulir, Jakarta Selatan, tepatnya di bawah 

kolong atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama 

DICKY MAULANA sebagai berikut :15 

 
14 https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-

diinjak/full&view=ok, di unduh pada tanggal 5 September 2019, pukul 9.15 WIB 
15 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel, hal. 5 

https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-diinjak/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1230342/pengakuan-pengamen-cipulir-salah-tangkap-disetrum-dan-diinjak/full&view=ok
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 Bahwa terdakwa BAGUS FIRDAUS als PAU memanggil korban DICKY MAULANA 

(alm) dan pada saat itu korban DICKY MAULANA (alm) dalam keadaan mabok selanjutnya 

saksi NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara dan mengajak korban DICKY MAULANA 

(alm) ke bawah saat itu korban bertanya kepada saksi NURDIN PRIANTO als BENGES 

“ngapain kebawah (kolong jembatan layang) dan saksi NURDIN PRIANTO als BENGES 

mengatakan “kita minum dibawah yuk” kemudian saksi ANDRO SUPRIYANTO als ANDRO. 

Terdakwa ARGA PUTRA als UCOK, terdakwa MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan 

saksi NURDIN PRIANTO als BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, terdakwa FIKRI 

PRIBADI als FIKRI mengikuti korban DICKY MAULANA (alm) dari belakang. 

Bahwa kemudian setelah sampai dibawah / kolong jembatan Cipulir Jakarta Selatan di 

pinggir kali Cipulir korban DICKY MAULANA langsung diputari (dikelilingi) oleh para 

terdakwa, (ARGA PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA) dan saksi 

NURDIN PRIANTO als BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU. Pada saat dikelilingi oleh 

mereka tersebut (ARGA PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan 

NURDIN PRIANTO als BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) 

kemudian saksi NURDIN PRIANTO als BENGES (ketua) langsungn berbicara kepada korban 

DICKY MAULANA (alm) “selama ini kok lo songong banget sama anak-anak dan kenapa lo 

suka nyuruh nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjak di diemin ma anak anak” 

selanjutnya saksi NURDIN PRIANTO als BENGES langsung menusukkan pisau lipat yang 

selalu dibawanya kebagian belakang kuping kanan korban DICKY MAULANA dan saat itu 

korban sempat menagkis selanjutnya pisau liupat tersebut (milik NURDIN PRIANTO als 

BENGES) diambil oleh saksi ANDRO SUPRIYANTO als ANDRO langsung menusukkan 

ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk korban DICKY MAULANA dan korban jatuh 

tersungkur dalam posisi sujud. 

Bahwa setelah korban DICKY MAULANA jatuh tersungkur selanjutnya pisau lipat 

tersebut direbut kembali oleh saksi NURDIN PRIANTO als BENGES dari tangan saksi 

ANDRO SUPRIYANTO als ANDRO yang kemudian ditusukkan kembali pisau lipatnya 

kebagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya korban DICKY 

MAULANA di sayat dengan pisau lipat oleh saksi NURDIN PRIANTO als BENGES. 

Bahwa pada saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud 

kepalanya korban (DICKY MAULANA) ditegakkan oleh terdakwa BAGUS FIRDAUS als 
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PAU kemudian di pukul sebanyak dua kali oleh terdakwa BAGUS FIRDAUS als PAU. Dan 

MUHAMAD FATAHILAH als FATA mengambil potongan kayu yang sudah berada dipinggir 

kali selanjutnya memukulkan ke tangan korban sebanyak satu kali dan terdakwa ARGA 

PUTRA als UCOK membangunkan tubuh korban (DICKY MAULANA) yang saat itu posisi 

sudjud dengan kepala tersungkur dengan cara terdakwa ARGA PUTRA als UCOK mengangkat 

pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun terdakwa ARGA PUTRA als UCOK 

memukul sebanyak dua kali ke bagian dada korban. Dan terdakwa FIKRI PRIBADI als FIKRI 

mengambil sebilah golok yang selanjutnya menebas / membacok korban DICKY MAULANA 

dibagian pipi korban sebelah kanan. 

Bahwa kemudian pisau lipat milik NURDIN PRIANTO als BENGES diambil saksi 

ANDRO SUPRIANTO als ANDRO selanjutnya pisau tersebut tusukkan pipi kiri korban 

(DICKY MAULANA) lalu pisau tersebut diletakkan di pinggir kali sedangkan terdakwa FIKRI 

PRIBADI als FIKRI memegang golok ditebaskan kekening korban DICKY MAULANA 

sebelah kanan. Sedangkan pisau lipat yang berada di pinggir kali yang dipakai menusuk korban 

diambil oleh saksi NURDIN PRIANTO als BENGES dibuang ke tengah kali CIPULIR Jakarta 

Selatan.16 

Diatas adalah kutipan dakwaan yang dijabarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel yang diperkuat dengan Putusan Nomor 

1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel17 dimana korban yang dituduh menjadi pelaku pembunuhan adalah 

6 orang yang mana 4 orang dikategorikan sebagai anak dan 2 orang adalah dewasa sehingga 

kasus tersebut di split. Peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut juga diuraikan 

dalam surat dakwaan dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel karena walaupun 

kasus pidana tersebut di split, tetapi perbuatan yang dituduhkan kepada keenam korban tersebut 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 

Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan 

Nomor 50/PID/2014/PT.DKI dimana putusan tersebut, majelis hakim menerima selutuh memori 

banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa I Andro Supriyanto als ANDRO dan 

terdakwa II Nurdin Prianto als Benges dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

 
16 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel, hal. 6-7 
17 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel 
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Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel serta menyatakan para terdakwa tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalaha melakukan tindak pidana. akibat memori banding yang 

diajukan oleh kuasa hukum korban diterima oleh majelis hakim, sehingga keterangan saksi a de 

charge yang diajukan oleh kuasa hukum memberikan kejelasan dan membuat terang apa yang 

terjadi terhadap korban Dicky Maulana.18  

Setelah kami melihat dan menganalisis putusan yang berkaitan dengan nasib 6 orang 

korban tersebut, yakni : 

a. Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel a.n Terdakwa : 

1. Fikri Pribadi als Fikri 

2. Bagus Firdaus als PAU 

3. Fatahillah als FATA 

4. Arga Putra Samosir als UCOK 

b. Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel a.n Terdakwa : 

1. Andro Supriyanto als Andro 

2. Nurdin Prianto als Benges 

Dimana keduanya pada akhirnya dibatalkan masing-masing oleh Putusan Nomor 

50/PID/2014/PT.DKI untuk Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 131/PK/ Pid.Sus/201519 untuk Putusan Nomor 

1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel, dimana terungkap fakta baru sebagai berikut : 

a. Pada malam minggu jam 01.00 WIB tanggal 29 Juni 2013, Korban Dicky Maulana 

datang menggunakan Motor Mio Soul warna merah bersama Jubay di jembatan Cipulir, 

di tempat tersebut terdapat Iyan Pribadi als IP, Brengos, Jubay, Iwan, Charlie, dan 

korban yang selanjutnya minum minuman keras. Sehingga Korban tidak menggunakan 

Metro Mini 69 dan bukan datang pada jam 09.30 WIB tanggal 30 Juni 2013. 

b. Iyan Pribadi als IP dibisiki oleh Jubai bahwa “Korban Dicky Maulana songong, 

mabuknya rese, matiin aja, urusan gue, kita ambil motornya apalagi bentar lagi lebaran 

dan kita gak ada duit”. Kemudian korban diajak nodong karena dibawah kolong ada 

 
18 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI, Hal. 18 
19 Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/ Pid.Sus/2015 



  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

        Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
  JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971  

 fax. 7656904 Email : BEM FHupnvj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA 

perempuan bawa hape BlackBerry dan Jubai meyakinkan korban dengan mengatakan 

dibawah sepi, sehingga yang kebawah adalah Jubai, Brengos, dan Korban. Sedangkan 

Iyan Pribadi als IP berada di atas jembatan menunggu dan melihat security. Kemudian 

Iyan Pribadi mendengar “astagfirullohhalazim” dan tidak lama setelah itu Brengos 

datang dari bawah jembatan dengan luka du jempol tangan sebelah kiri saat membacok 

kepala korban Dicky Maulana yang dikonfirmasi oleh saksi Ustadzi Wasis, kemudian 

mereka berdua menuju ke Rumah Sakit sedangkan Jubai masih dibawah kolong 

jembatan. Sehingga Korban Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als PAU, 

Fatahillah als FATA, Arga Putra Samosir als UCOK, Andro Supriyanto als Andro, 

dan Nurdin Prianto als Benges TIDAK MELAKUKAN PEMBUNUHAN. Para 

korban salah tangkap tersebut juga tidak datang pada dini hari tanggal 29 Juni 2013, 

akan tetapi mereka datang jam 08.00 WIB tanggal 30 Juni 2013 dari Parung dengan 

menggunakan commuter line. 

c. Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memberatkan korban 

dalam sidang pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni 

saksi Dominggus Ie Manu, saksi Jaidi Pendi, saksi Dwi Kusmanto, saksi Zainal Abidin, 

saksi Fikri Pribadi als Fikri, saksi Bagus Firdaus als Pau, saksi Fatahillah als Fata, saksi 

Arga Putra Samosir als Ucok, saksi Jubirin Ginting, SH dan saksi Suhartono, SH,20 tidak 

ada yang memberikan keterangan bahwa para Korban lah yang melakukan kekerasan 

yang mengakibatkan kematian terhadap korban Dicky Maulana, akan tetapi hanya 

mengetahui terdapat korban meninggal dunia penuh luka bacok dan sayatan atas nama 

Dicky Maulana. Sedangkan Iyan Pribadi als IP lah yang seharusnya sebagai saksi 

kunci dimana dia mengetahui segala hal yang terjadi pada rentang waktu jam 

01.00 WIB hingga jam 04.00 WIB dari mulai korban datang hingga tindak 

kekerasan yang dialami oleh korban.  

d. Perlakuan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik yang berwenang 

melakukan penyidikan pada saat itu menggunakan segala cara untuk mendapatkan 

keterangan dari para korban salah tangkap yakni dengan cara dipukul, diinjek, disetrum. 

Pernyataan ini diperkuat dengan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi Rere 

Septian, karena pada saat saksi Rere Septian ditangkap bersama dengan Nurdin di 

 
20 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI, hal. 15 
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Parung, Nurdin langsung dijambak, ditendang, diinjek dan dibawa ke Polda, 

kemudian saksi Rere Septian juga mendengar suara listrik dan Nurdin berteriak 

“ampun,.. bukan saya pak”. Bila ditarik benang merah dari perlakuan oknum 

polisi tersebut dengan kesaksian para korban salah tangkap, maka memang kuat 

telah terjadi TINDAK KEKERASAN dalam menggali informasi. 

e. Dalam ilmu hukum dikenal dengan pemeriksaan inquisitorial system yang 

menempatkan tersangka/terdakwa sebagai objek dari pemeriksaan yang dapat 

diperlakukan sewenang-wenang dan prinsip ini digunakan pada saat periode HIR, 

tersangka/terpidana sudah dinyatakan bersalah dan tidak diberikan hak dan kesempata 

wajar untuk mempertahankan kebenarannya sehingga dalam prakteknya seseorang tidak 

bersalah dapat bernasib sial dan mendekam di penjara.21 Sehingga terjadi transisi prinsip 

pemeriksaan dalam KUHAP yang berubah dengan menerapkan prinsip pemeriksaan 

akusatoir, yang berarti sistem dan cara pemeriksaan lebih manusiawi dengan 

menghargai, menghormati, dan melaksanaan hak-hak asasi manusia. Dalam pemeriksaan 

dengan cara ini, bantuan ilmu-illmu lain dapat digunakan dalam mengungkapkan 

kebenaran materil dan dapat menggali sebanyak-banyaknya alat bukti dari 

tersangka/terdakwa yang sedang diperiksa. Sistem baru inilah menerapkan taktik 

scientific crime investigation. Sehingga peradaban dalam penegakan hukum nasional 

semakin baik dan meninggalkan cara-cara barbar yang tidak manusiawi dan tidak 

scientific dalm mengungkap peristiwa pidana. Maka dari itu, seluruh penegak hukum 

tidak bisa menggunakan segala cara untuk mengungkap sebuah peristiwa agar nasib sial 

tidak jatuh kepada masyarakat yang lain. 

Sehingga keterangan yang dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) jelas dan 

pasti karangan yang dibuat-buat untuk mendukung perbuatan dan dituduh secara paksa kepada 

para korban salah tangkap dan harus ada sanksi tegas dari pihak terkait yang kedapatan 

melakukan perbuatan tercela tersebut. 

Negara Republik Indonesia memberikan hak kepada korban salah tangkap untuk 

mendapatkan biaya ganti rugi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

 
21 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2000, hal. 20 
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Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Pelaksaan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. dalam Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur mengenai pelaksaan teknis dari 

Pasal 95 KUHAP tentang tuntutan ganti rugi. Tersangka, Terdakwa, atau terpidana berhak 

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan 

lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan 

undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.22 Tuntuan 

ganti rugi tersebut diputus dalam sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 

KUHAP.23 

Dalam pasal 7 PP No. 95 Tahun 2015, diberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan 

terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum 

tetap diterima.24 Rentang besaran ganti rugi yang diajukan kisaran mulai dari Rp. 500.000 (lima 

ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000.000 (enam ratus ribu rupiah). Dalam pasal 7 ayat (1) 

menurut kami memiliki kerancuan ketika terdapat frasa “atau” dimana menurut kami memiliki 

makna bias, karena batas maksimal pengajuan ganti rugi 3 bulan tersebut dihitung sejak petikan 

putusan diterima para pihak atau salinan putusan lengkap diterima para pihak dan siapa yang 

berhak menentukan dan memilih mau menggunakan sarana yang mana antara menggunakan 

petikan putusan atau salinan putusan yang lengkap.  

Dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut, putusan pengadilan diputus tanggal 1 januari 

2019, petikan putusan diterima para pihak tanggal 2 Maret 2019 dan 3 Juni 2019, ketika 

menafsirkan frasa “atau” berarti penentuan pengajuan gugatan ganti rugi tergantung pihak 

pemohon mau menggunakan dasar yang mana sebagai dasar gugatan dalam gugatan ganti rugi. 

Antara menggunakan petikan putusan tertanggal 2 Maret 2019 yang jangka waktunya habis 

bulan Juni 2019 atau menggunakan salinan putusan lengkap tertanggal 3 Juni 2019 yang habis 

jangka waktunya pada bulan September 2019. Sehingga menurut kami terdapat ketidakpastian 

hukum karena apabila muncul pernyataan yang mengatakan apabila terdapat petikan putusan 

maka itulah yang harus menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi, jika begitu 

mengapa terdapat frasa “atau” dan salinan putusan. Hal inilah yang menjadi keempat korban 

 
22 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, 1997, 

POLITEIA, BOGOR, Pasal 95, hal. 85  
23 Ibid, Pasal 95 ayat (2) 
24 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 
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yakni Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als PAU, Fatahillah als FATA, dan Arga Putra 

Samosir als UCOK tidak bisa mendapatkan biaya ganti rugi yang mana mereka telah menjalani 

hukuman pidana penjara 2 tahun 3 bulan yang selama itulah mereka setiap bulan harus 

membayar biaya kehidupan didalam penjara yang menyebabkan ibu korban Fatahillah als 

FATA menjual sepeda motor dan dagangannya yang bangkrut untuk membiayai kehidupan 

anaknya dan biaya menjenguk.  

Penegak hukum juga memiliki kesusahan ketika mereka dihadapkan dengan tujuan 

penegakan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya 

tidak bisa beriringan secara maksimal di penuhi dalam memutus sebuah peristiwa pidana karena 

dalam prakteknya akan terbentur oleh kepentingan individu maupun masyarakat. Sehingga 

ketika hakim yang memimpin sidang praperadilan pengamen Cipulir yang hanya berpegang 

teguh pada kepastian hukum yang berkenaan dengan kadaluarsanya pengajuan gugatan ganti 

rugi, sehingga timbul ketidakadilan bagi pengamen Cipulir yang menjadi korban salah tangkap 

dan memiliki manfaat yang tidak signifikan terlihat sehingga timbul stigma negatif masyarakat 

terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN SIKAP BEM FH UPNVJ ATAS PERISTIWA SALAH TANGKAP 

PENGAMEN CIPULIR 

 

1. Kami MENOLAK KERAS tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dalam mencari kebenaran materil sebuah peristiwa pidana, terutama dalam kasus 

pembunuhan Dicky Maulana, korban kolong jembatan Cipulir. 
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2. Meminta Propam Polri untuk menyelidiki kasus penyiksaan yang dilakukan oleh oknum 

penyidik yang berwenang dalam kasus ini secara transparan dan berintegritas untuk 

memberi jawaban terhadap perlakuan yang tidak pantas tersebut. 

3. Menuntut kepada seluruh penegak hukum dalam pengungkapan peristiwa pidana 

haruslah menjunjung tinggi hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana yang diberikan oleh 

undang-undang. 

4. Menuntut Kepolisian RI untuk memperketat pengawasan dalam hal penegakan hukum, 

terutama dalam pemeriksaan saksi dan tersangka sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan dan kesewenang-wenang aparat dalam menggali informasi. 

5. Menuntut kepada penegak hukum untuk tetap mengedepankan  prinsip scientific crime 

investigation dan meninggalkan cara tidak manusiawi dalam rangka salah tangkap tidak 

terulang kembali. 
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