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Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

TENTANG PANDUAN INI
Pelarangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia (perlakuan buruk lainnya) bersifat mutlak dan berlaku dalam semua
keadaan untuk semua negara. Hal ini dimasukkan dalam beberapa perjanjian dan dokumen, termasuk
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 2, dan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 3 Pelarangan penyiksaan juga
disebutkan dalam beberapa instrumen dan deklarasi regional, termasuk Piagam Afrika tentang Hak
Asasi Manusia dan Hak Penduduk 4, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 5, Deklarasi Hak Asasi
Manusia Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara 6, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi
dan Kebebasan Fundamental Manusia 7, dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa 8.
Meskipun hampir semua hal dapat digunakan untuk melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya, hal ini sering kali dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus untuk penegakan hukum
dan keamanan, termasuk teknologi yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Namun, selain
peralatan dan senjata khusus, peralatan yang dapat digunakan secara sah bila digunakan dengan tepat
dan dengan cara yang sesuai hak asasi manusia, sering kali disalahgunakan untuk melakukan tindakan
penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh penjara, polisi, dan lembaga lainnya.
Kebutuhan untuk mengendalikan teknologi-teknologi ini telah diakui oleh komunitas internasional. Pada
tahun 2005, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam,
Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Pelapor Khusus untuk Penyiksaan), Prof. Theo
Van Boven, merekomendasikan pelarangan pembuatan, pemindahan, dan penggunaan peralatan yang
“tidak memiliki atau hampir tidak memiliki kegunaan praktis” selain untuk penyiksaan dan perlakuan
buruk lainnya. Prof. Theo Van Boven menyarankan agar Negara-Negara Anggota menerapkan
“pengendalian ketat terhadap ekspor peralatan keamanan dan penegak hukum lainnya untuk
membantu memastikan bahwa peralatan tersebut tidak digunakan untuk melakukan penyiksaan atau
perlakuan buruk”, dan bahwa Negara-Negara juga harus “mempertimbangkan pengembangan
mekanisme regulasi internasional”. 9
Pemerintah, praktisi hukum, lembaga antar-pemerintah, organisasi rehabilitasi, dan masyarakat sipil
sering kali tidak sepenuhnya menyadari teknologi ini dan perannya dalam memfasilitasi penyiksaan.
Sebagai akibat dari kesenjangan pengetahuan ini, petugas pengendalian perdagangan gagal mencegah
PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 217 A
(III), 10 Desember 1948,Pasal 5.
1

Majelis Umum PBB, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966, Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Seri Perjanjian, vol. 999, Pasal 7.
2

Majelis Umum PBB, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 10 Desember 1984, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Seri Perjanjian, vol.
3

1465, halaman 85.

Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk ("Piagam
Banjul”), 27 Juni 1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), Pasal 5.
4

5

Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, "Pakta San Jose,

Kosta Rika”, 22 November 1969, Pasal 2.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN , 18 November
2012, Asas 14.
6

Dewan Eropa, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, yang
diamandemen dengan Nomor Protokol 11 dan 14, 4 November 1950, ETS 5, Pasal 3.
7

8

UE, Piagam Hak Asasi Uni Eropa, 26 Oktober 2012, 2012/C 326/02, Pasal 4.

Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat Laporan Pelapor Khusus, Theo van Boven, 21 Februari
9

2005, E/CN.4/2005/62/Add.2, Pasal 37.
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pemindahan yang memfasilitasi penyiksaan, dan lembaga penegak hukum beroperasi dengan
teknologi, pelatihan, dan pedoman yang tidak tepat. Pemantau hak asasi manusia, organisasi
rehabilitasi, dan masyarakat sipil juga sering kali kekurangan bukti yang diperlukan untuk meminta
pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam penyiksaan, dan untuk mencegah kejadian serupa di
masa depan.
Panduan ini merupakan tanggapan atas kesenjangan ini, yang menyajikan gambaran umum tentang
berbagai jenis senjata dan peralatan yang saat ini digunakan oleh aparat penegak hukum dan
keamanan (disebut dalam Panduan ini sebagai petugas penegak hukum) di seluruh dunia, dan
menyoroti isu-isu hak asasi manusia seputar kegunaannya. Panduan ini adalah alat praktis untuk
memungkinkan pembuat kebijakan, pemantau hak asasi manusia, dan jurnalis untuk mengenali
peralatan serta menyoroti dan mempertanyakan penggunaannya.
Dalam Panduan ini, terdapat fokus mengenai senjata dan peralatan khusus penegakan hukum dan
keamanan. Meskipun demikian, peralatan yang diimprovisasi, ad-hoc atau pribadi, seperti tongkat,
sepatu, dan tali, juga digunakan oleh aparat penegak hukum untuk penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya. Penting untuk mendokumentasikan, menyelidiki, dan menyoroti setiap kasus penyiksaan atau
perlakuan buruk lainnya.
Panduan ini menghubungkan senjata dan peralatan khusus penegakan hukum dengan regulasi
internasional yang relevan dan dengan badan-badan internasional yang telah membuat rekomendasi
khusus atau mengemukakan kekhawatiran tentang penggunaan jenis peralatan ini. Regulasi
internasional yang utama disebutkan di mana-mana. Hal ini termasuk:
Pedoman yang mengatur perlakuan terhadap orang yang dirampas kebebasannya:

Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan

(Peraturan Nelson Mandela) 10 berkaitan dengan semua aspek penahanan, termasuk bagaimana
instrumen dan metode pengekangan harus digunakan di tempat-tempat penahanan. Aturan 47
menyatakan bahwa pengekang yang “secara inheren merendahkan martabat manusia atau
menyakitkan” harus dilarang, dan bahwa “instrumen pengekang lainnya” hanya boleh digunakan
dalam keadaan terlarang tertentu, seperti untuk mencegah kabur saat pemindahan, untuk mencegah
seorang tahanan melukai diri mereka sendiri atau orang lain, atau untuk mencegah mereka merusak
properti. Aturan 48 berkaitan dengan jenis dan durasi pengekangan, yang menyatakan bahwa
metode yang digunakan harus metode yang paling tidak mengganggu dan bahwa instrumen
pengekang hanya boleh digunakan untuk jangka waktu yang diperlukan dan dilepas sesegera
mungkin.

Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Remaja yang Dirampas Kebebasannya

(Peraturan Havana) 11 berisi perlindungan pada perlakuan remaja di tempat-tempat penahanan.
Aturan 64 mengacu pada penggunaan peralatan, dan menyatakan bahwa pengekang hanya dapat
digunakan dalam keadaan pengecualian, dan tidak pernah dilakukan untuk menyebabkan penghinaan
atau degradasi. Aturan 65 melarang pembawaan dan penggunaan senjata oleh aparat di semua
fasilitas di mana remaja ditahan.
Aturan 24 dari Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan Wanita dan
Tindakan Non-Penahanan untuk Pelanggar Wanita (Peraturan Bangkok) 12, menyatakan bahwa
pengekang tidak boleh digunakan pada wanita menjelang melahirkan, atau segera setelah
melahirkan.

Majelis Umum PBB, Peraturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Peraturan Nelson
Mandela): resolusi/diadopsi oleh Majelis Umum, 8 Januari 2016, A/RES/70/175.
10

Majelis Umum PBB, Peraturan PBB untuk Perlindungan Remaja yang Dirampas Kebebasannya (Peraturan
Havana): resolusi/diadopsi oleh Majelis Umum, 2 April 1991, A/RES/45/113, Aturan 64 dan 65.
11

Majelis Umum PBB, Peraturan PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan Wanita dan Tindakan Non-Penahanan
untuk Pelanggar Wanita (Peraturan Bangkok): catatan / oleh Sekretariat, 6 Oktober 2010, A/C.3/65/L.
12
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Pedoman yang mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum:

Kode Etik PBB untuk Penegakan Hukum menyatakan bahwa “aparat penegak hukum dapat

menggunakan kekerasan hanya jika benar-benar diperlukan dan pada batas yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas mereka.” 13.

Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak
Hukum memperluas Kode Etik PBB, yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat

penegak hukum harus diatur oleh aturan dan regulasi yang jelas dan sesuai dengan hak asasi
manusia. Aparat penegak hukum harus memiliki akses ke berbagai senjata yang berbeda (termasuk
opsi yang tidak terlalu mematikan) untuk digunakan dalam situasi yang tepat, dan harus
menggunakan metode non-kekerasan bila memungkinkan. Kekuatan dan senjata api hanya boleh
digunakan jika cara lain tidak efektif. Prinsip Dasar juga membahas pembuatan dan pemilihan
peralatan, dengan memperhatikan, misalnya, bahwa pengembangan dan pengerahan senjata
dampak kinetik yang diluncurkan harus dievaluasi dan dikendalikan dengan hati-hati. 14
Berbagai badan nasional, internasional, dan regional telah menghasilkan sumber daya tambahan
tentang penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Beberapa di antaranya termasuk
panduan berbasis hak asasi manusia pada berbagai peralatan yang dibahas dalam Panduan ini.
Sumber daya ini termasuk:
•

•
•

•
•

PBB Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak
Asasi Manusia (OHCHR) Buku sumber tentang penggunaan Kekuatan dan Senjata Api dalam

Penegakan Hukum 15
OHCHR Panduan Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam
Penegakan Hukum 16

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa/Kantor Institusi Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia (OSCE/ODIHR) Buku Pegangan Hak Asasi Manusia tentang Pengawasan

Perkumpulan 17

OSCE/ODIHR dan Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Hukum (Komisi Venesia) Pedoman
tentang Kebebasan Berkumpul Dengan Damai 18
OSCE/ODIHR Buku Pegangan tentang Pemantauan Kebebasan Berkumpul dengan Damai 19

Badan pemantau utama yang dirujuk dalam Panduan ini meliputi:
Komite PBB Menentang Penyiksaan (CAT) memantau implementasi Konvensi PBB Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat dan meneliti laporan-laporan dari Negara-Negara Anggota PBB tentang implementasi
Konvensi tersebut. 20

13

Majelis Umum PBB, Kode Etik Aparat Penegak Hukum, 17 Desember 1979, A/RES/34/169, Pasal 3.

14

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan

Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, 7 September 1990.
15

Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan

kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum, 2017.

OHCHR, Panduan Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020.
16

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa - Kantor Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(OSCE/ODIHR), Buku pegangan hak asasi manusia tentang pengawasan perkumpulan, 2016.
17

18

Komisi Eropa untuk Demokrasi Melalui Hukum (Komisi Venesia) dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang

kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli 2019, CDL-AD (2019)017.
19

OSCE/ODIHR, Buku pegangan tentang pemantauan kebebasan berkumpul dengan damai (edisi ke-2), 2020.

20

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx.
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Sub-komite PBB untuk Pencegahan Penyiksaan (SPT) melakukan kunjungan ke tempat-tempat

penahanan di Negara-Negara Bagian yang menjadi pihak Protokol Opsional Konvensi Menentang
Penyiksaan (OPCAT) dan membuat laporan tertulis untuk Negara yang bersangkutan. Meskipun
laporan tersebut bersifat rahasia, negara-negara didorong untuk menerbitkannya. 21

Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia adalah pakar independen yang menganalisis hak asasi

manusia di seluruh dunia. Mereka mencakup Pelapor Khusus untuk Penyiksaan, Pelapor Khusus untuk
Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dengan Damai, dan Pelapor Khusus untuk Eksekusi di
Luar Hukum, Sumir atau Sewenang-wenang. Pelapor Khusus melakukan kunjungan pencarian fakta
ke Negara-Negara Anggota PBB dan melaporkan temuan mereka ke Dewan Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (HRC) dan Majelis Umum. 22

Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan (CPT) mengunjungi tempat-tempat penahanan di
Negara-Negara Anggota Dewan Eropa (CoE) dan melaporkan kondisi dan perlakuan terhadap orangorang yang dirampas kebebasannya. Setelah kunjungan mereka, CPT membuat laporan untuk Negara
yang bersangkutan, dan meskipun laporan tersebut bersifat rahasia, sebagian besar Negara
menerbitkan laporan dan tanggapan mereka. CPT juga membuat laporan publik tahunan tentang
kegiatannya. 23
Laporan yang dibuat oleh badan-badan ini mencakup contoh kasus dan informasi tentang
penyalahgunaan berbagai senjata dan peralatan, dan memberikan rekomendasi tentang penggunaan
kekuatan yang tepat.
Pengembangan pengendalian perdagangan internasional, regional dan nasional yang
menangani perdagangan berbagai jenis peralatan penegakan hukum:
PBB: Pengembangan kerangka kerja internasional untuk menangani perdagangan alat-alat
penyiksaan sekarang sedang dilakukan oleh PBB. Pada tahun 2019, Majelis Umum PBB mengadopsi
Resolusi A/73/L.94, Menuju perdagangan bebas penyiksaan: memeriksa kelayakan, ruang lingkup,
dan parameter untuk kemungkinan standar internasional umum. 24 Laporan Sekretaris Jenderal PBB
setelah Resolusi tersebut menganalisis pandangan Negara-Negara Anggota, dan diterbitkan pada
tahun 2020. Disebutkan bahwa sebagian besar Negara Bagian yang menanggapi “mendukung
proposal untuk menetapkan standar internasional bersama” Selain itu, mayoritas dari Negara-Negara
Bagian yang menanggapi ini mendukung “mengikat instrumen secara hukum yang menetapkan
langkah-langkah untuk mengendalikan dan membatasi perdagangan barang-barang yang digunakan
untuk hukuman mati, penyiksaan atau bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya.” 25
UE: Regulasi (UE) 2019/125 tentang perdagangan barang-barang tertentu yang dapat digunakan
untuk hukuman mati, penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat (Regulasi tentang anti-penyiksaan). 26 Peraturan UE melarang
perdagangan peralatan tertentu yang secara inheren bersifat kejam dan mengendalikan (melalui
lisensi) perdagangan peralatan tertentu lainnya yang dapat disalahgunakan. Berdasarkan Regulasi,
Negara Anggota UE dapat menerapkan pengendalian yang lebih ketat pada jenis peralatan tertentu
21

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIntro.aspx.

22

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx.

23

https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt.

Majelis Umum PBB, Menuju perdagangan bebas penyiksaan: memeriksa kelayakan, ruang lingkup dan
parameter untuk kemungkinan standar internasional umum, sesi ketujuh puluh tiga, 21 Juni 2018, A/73//L/94.
24

Majelis Umum PBB, Menuju perdagangan bebas penyiksaan: memeriksa kelayakan, ruang lingkup dan
parameter untuk kemungkinan standar internasional umum, 28 Juni 2020, A/74/969.
25

UE, Regulasi (UE) 2019/125 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Januari 2019 tentang perdagangan
barang-barang tertentu yang dapat digunakan untuk hukuman mati, penyiksaan atau perlakuan atau hukuman
lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, PE/59/2018/REV/1, OJ L 30, 31.1.2019,
halaman 1–57.
26
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jika mereka mau, dan beberapa Negara Bagian telah memilih untuk menerapkan pengendalian
tersebut. 27 Peraturan UE saat ini merupakan satu-satunya pengendalian perdagangan regional yang
mengikat secara hukum pada peralatan penegakan hukum dan keamanan.
UE: Posisi Bersama UE yang menentukan aturan umum yang mengatur pengendalian ekspor
teknologi dan peralatan militer 28 mewajibkan Negara Anggota UE untuk mengatur perdagangan
peralatan mereka di Daftar Militer Bersama UE 29 dengan negara-negara di luar UE. Daftar militer
termasuk senjata konvensional dan beberapa senjata yang tidak terlalu mematikan seperti bahan
iritan kimia.
UE: Pedoman Sanksi UE mengizinkan UE untuk melarang ekspor peralatan tertentu sebagai bagian
dari rezim sanksi. Dalam beberapa kasus, peralatan yang ditujukan telah melampaui jenis barang
yang tercakup dalam Daftar Militer UE, dan juga telah melarang pemindahan peralatan tambahan
yang dapat digunakan untuk “represi internal”, sebagaimana dirinci pada “daftar represi internal”.
Daftar represi internal berbeda dengan daftar senjata dan peralatan yang dikembangkan dalam
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan. 30
CoE: Rekomendasi CM/Rec (2021)2 dari Komite Menteri kepada Negara-Negara Anggota tentang
tindakan-tindakan menentang perdagangan barang-barang yang digunakan untuk hukuman mati,
penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat, memberikan panduan kepada Negara-Negara anggota CoE untuk meninjau ulang legislasi
nasional mereka dan praktik tentang masalah ini, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi
langkah-langkah yang ditetapkan dalam Rekomendasi dan lampirannya. 31

AS: Amerika Serikat memiliki Daftar Pengendalian Perdagangan AS (CCL), yang mengendalikan
perdagangan berbagai peralatan penegakan hukum dan keamanan. 32
Britania Raya: Britania Raya memiliki rezim pengendalian nasional, yang didasarkan pada sistem UE
dan Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan yang dibahas di atas. 33

27

Ibid, Pasal 14.

UE, Posisi Bersama Dewan 2008/944/CFSP tanggal 8 Desember 2008 yang mendefinisikan peraturan umum
yang mengatur pengendalian ekspor teknologi dan peralatan militer, OJ L 335, 13.12.2008, halaman 99–103.
28

29

UE, Daftar Militer Umum Uni Eropa, ST/5802/2019/INIT, OJ C 95, 12 Maret 2019, halaman 1–35.

UE, Pedoman implementasi dan evaluasi tindakan pembatasan (Sanksi) dalam Kerangka Kerja Pembaruan
Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa, 4 Mei 2018.
30

Dewan Eropa, Rekomendasi CM/Rec (2021)2 dari Komite Menteri kepada Negara-Negara Anggota tentang
tindakan-tindakan menentang perdagangan barang-barang yang digunakan untuk hukuman mati, penyiksaan
dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, 31 Maret 2021.
31

Biro Perindustrian dan Keamanan, Regulasi administrasi ekspor: Daftar pengendalian perdagangan AS (CCL), 9
Maret 2020.
32

Pemerintah Britania Raya, Panduan: Pengendalian ekspor: barang militer, perangkat lunak, dan teknologi, 6
September 2019 diperbarui pada 31 Desember 2020.
33
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PENDOKUMENTASIAN SENJATA DAN PERALATAN
Merekam dan mengidentifikasi senjata dan peralatan (termasuk peralatan yang diimprovisasi, ad hoc,
atau pribadi) yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pelanggaran hak asasi
manusia dapat memberikan bukti penting. Bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran
hak asasi manusia tersebut terjadi, dan dapat membantu mengidentifikasi pelaku. Namun, terdapat
kekurangan informasi yang spesifik dalam pelaporan hak asasi manusia tentang bagaimana
mendokumentasikan 'alat' yang digunakan untuk melakukan tindakan ini. Untuk mengatasi
kesenjangan ini, Omega telah menyusun panduan berikut.
Saat mendokumentasikan peralatan, rekam:
Bentuk dan komposisi
•
•

Rekam atau foto peralatan, termasuk semua fitur yang membedakan atau tidak biasa.
Perhatikan peralatan tersebut terbuat dari bahan apa.
Karakteristik ini sangat penting dalam menentukan peralatan apa, kegunaannya, atau
bahkan siapa yang membuatnya.

Warna dan tanda
•
•
•

Foto atau rekam warna peralatan dan setrip berwarna apa pun.
Foto atau salin logo, tulisan, atau angka apa pun. Hal ini dapat ditemukan hampir di
semua bagian peralatan, jadi perhatikan baik-baik jika Anda punya waktu.
Jika Anda dapat melihatnya dengan aman, jenis tanda ini penting untuk
didokumentasikan, karena dapat mengarah pada identifikasi peralatan yang tidak dapat
disangkal dengan memberikan bukti nyata dari nama produk, pabrikan atau pemasok
peralatan, dan dapat membantu Omega menentukan tanggal pembuatan.

Dimensi dan skala
•

•

Saat mengambil foto peralatan, catat dimensinya. Ukuran yang paling akurat adalah
penggaris forensik, tetapi jika tidak tersedia, gunakan objek yang dapat dikenali secara
universal, seperti pena, untuk perbandingan.
Informasi ini membantu identifikasi.

Kemasan
•
•

7

Foto atau rekam segala informasi pada semua kemasan.
Dalam keadaan tertentu, Anda mungkin dapat melihat kemasan serta peralatan itu sendiri.
Peralatan dapat dikirim atau disimpan dalam kemasan aslinya, yang dapat menunjukkan
informasi penting tentang peralatan apa itu dan digunakan untuk apa, serta siapa yang
membuat atau menjualnya.

Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

Konteks
•

Mewawancarai orang-orang yang relevan dan merekam bagaimana peralatan digunakan
dapat menentukan apakah peralatan tersebut disalahgunakan. Tanyakan kepada orang
yang diwawancarai deskripsi tentang keadaan di mana senjata atau peralatan digunakan.
Jika memungkinkan, minta juga otoritas terkait (seperti petugas penjara atau otoritas
nasional atau regional) untuk salinan kebijakan atau peraturan yang mengatur
penggunaan kekuatan, khususnya dokumentasi apa pun yang merinci senjata dan
peralatan mana yang diizinkan untuk digunakan oleh aparat penegak hukum dan
bagaimana senjata ini dapat digunakan (termasuk pencatatan, penyimpanan, dan
pelatihan).

•

Untuk informasi tentang mendokumentasikan cedera yang disebabkan oleh senjata dan
peralatan pengawasan, silakan merujuk ke Pedoman untuk Personil Garis Depan dalam
Memerangi Penyiksaan milik Pusat Sumber Daya Hukum, yang tersedia di situs web
mereka, 34 serta Protokol Istanbul: Manual tentang Investigasi dan Dokumentasi yang

Cedera

Efektif untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat. 35

PERINGATAN
Jangan menempatkan diri Anda dalam risiko.

34

•

Selalu asumsikan bahwa senjata sudah terisi dan
persenjataannya 'hidup' dan dapat menyebabkan cedera.

amunisi

serta

•

Jangan mengambil risiko yang tidak perlu saat mencoba menangani peralatan.

•

Kecuali jika Anda telah menerima pelatihan khusus dan tahu apa yang Anda
lakukan, tinggalkan barang-barang itu dan cukup amati dari kejauhan.

https://lrc.org.za/wp-content/uploads/Main-Guideline-Document-1.pdf

OHCHR, Manual tentang investigasi dan dokumentasi yang efektif untuk penyiksaan dan perlakuan atau
hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Protokol Istanbul),
35

2004, HR/P/PT/8/Rev.1.
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ALAT KEKANG

Alat kekang adalah item peralatan yang dipasang pada bagian tubuh untuk membatasi, atau dalam
beberapa kasus mencegah, pergerakan.
Alat kekang yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum antara lain borgol tangan, borgol kaki
(dan kombinasi borgol tangan dan borgol kaki yang dihubungkan dengan rantai), dan rantai
perut/rantai pengangkut. Pengekangan seperti rantai bersambung, borgol jempol, borgol jari, borgol
leher, borgol kaki dengan pemberat, kursi pengekang, ranjang pengekang, dan papan belenggu
kurang umum tetapi masih tersedia untuk digunakan di beberapa negara. Peralatan ad-hoc yang
diimprovisasi seperti tali sepatu, tali, dan rantai penghubung panjang juga dapat digunakan sebagai
penahan.
Penggunaan
Alat kekang dipasangkan pada tubuh untuk membatasi pergerakan. Jenis penggunaan yang berbeda
dapat menimbulkan risiko yang berbeda, baik dari segi cedera fisik maupun bahaya psikologis.
Misalnya, borgol tangan dapat dipasang dengan tangan ke depan atau, yang lebih berbahaya, di
belakang punggung. Borgol tangan dan borgol kaki digunakan secara bersamaan di beberapa
yurisdiksi, sering kali dengan rantai yang menghubungkannya, dan jenis penggunaan ini
menyebabkan risiko tambahan. Orang-orang yang ditahan terkadang diborgol tangannya dengan satu
sama lain (misalnya selama pemindahan tahanan) atau ke benda-benda yang terpasang, yang
merupakan teknik pengekangan yang tidak tepat.
Penggunaan beberapa jenis alat kekang olehaparat penegak hukum harus dilarang. Alat kekang yang
secara inheren bersifat kasar termasuk belenggu yang terpasang pada batang, rantai bersambung,
borgol jempol, borgol jari, penjepit jempol, borgol leher, borgol kaki dengan pemberat, kursi
pengekang dengan pengekang logam, ranjang kerangkeng atau ranjang berjaring, papan atau
ranjang belenggu, dan penutup kepala atau penutup mata. Ranjang atau kursi pengekang dengan
alat kekang yang bersifat lembut hanya boleh digunakan oleh personel yang terlatih secara medis
untuk alasan medis, dan penggunaan apa pun harus mematuhi standar hak asasi manusia (lihat entri
individu untuk informasi lebih lanjut).
Potensi Cedera
Cedera dari alat kekang, yang dalam beberapa kasus dapat mengancam jiwa, meliputi:
•
•
•
•
•
•
•
•

luka sayatan dan memar
luka terbuka
dislokasi sendi
kerusakan saraf
tercekik jika digunakan di sekitar leher
asfiksia posisional jika seseorang dikekang menghadap ke bawah
hiperekstensi anggota tubuh
cedera sekunder yang diderita akibat jatuh saat dikekang.
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1.1

BORGOL TANGAN

Fitur Teknis
Utama

Dua borgol yang dapat dikunci, biasanya terbuat dari logam, yang
dihubungkan dengan rantai penghubung pendek, batang kaku, atau engsel.
Beberapa model memiliki mekanisme penguncian ganda (ini mengurangi
risiko borgol terlalu kencang) dan model lainnya menggunakan mekanisme
penguncian tunggal.
Kunci pas memungkinkan ukuran borgol disesuaikan sehingga dapat
digunakan pada berbagai ukuran pergelangan tangan.

Masalah Hak
Asasi Manusia

Borgol tangan dapat terlalu dikencangkan oleh petugas penjara atau
tahanan, yang dapat menyebabkan rasa sakit, rasa tidak nyaman, dan
cedera permanen.
Mereka dapat membantu memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk
lainnya (terutama ketika digunakan untuk mengekang orang dalam keadaan
stres).
Borgol yang dihubungkan dengan batang kaku dapat digunakan sebagai
senjata untuk mengangkat tersangka untuk patuh . Hal ini meningkatkan
risiko cedera pergelangan tangan.
Penggunaan borgol tangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan
laserasi, yang dapat menyebabkan keracunan darah dan gangguan fisik
jangka panjang lainnya.
Tahanan terkadang diborgol tangannya lebih lama dari waktu yang
diperlukan. Borgol tangan harus dilepas sesegera mungkin dan diganti, jika
perlu, dengan alat kekang kain yang lembut dan aman.

Pernyataan
dan Standar
dari Badan
Hak Asasi
Manusia

UNODC dan OHCHR: “Borgol tangan hanya boleh digunakan ketika terdapat
alasan obyektif yang meyakinkan bahwa pelaku dapat melarikan diri atau
kemungkinan akan menggunakan kekerasan terhadap aparat penegak
hukum atau orang lain.” 36

Contoh
Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengizinkan Negara-Negara Anggota
untuk mengendalikan perdagangan borgol tangan. Spanyol, misalnya, telah
mengimplementasikan pengendalian ini dan memerlukan lisensi ekspor
untuk ekspor borgol tangan.

Peraturan Havana: “Instrumen pengekangan dan kekuatan hanya dapat
digunakan [pada remaja] dalam kasus luar biasa, di mana semua metode
pengendalian lainnya telah dilakukan dan gagal, dan hanya diizinkan secara
eksplisit dan ditentukan oleh hukum dan regulasi.” 37

Britania Raya memerlukan lisensi ekspor untuk borgol tangan yang memiliki
dimensi keseluruhan (termasuk rantai) melebihi 240mm saat dikunci.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pengendalian
yang
Diusulkan

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 82.
36

Majelis Umum PBB, Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Remaja yang Dirampas
Kebebasannya: resolusi / diadopsi oleh Majelis Umum, 2 April 1991, A/RES/45/113, para 64
37
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◄ Borgol tangan
dengan rantai

◄ Borgol tangan
kaku

◄ Borgol tangan
dengan engsel
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Alat kekang

1.2

BORGOL PLASTIK, BORGOL NILON
Menyerupai 'pengikat kabel' plastik (pengikat kabel juga digunakan
sebagai alat kekang).

Fitur Teknis
Utama

Bisa berupa borgol tunggal atau ganda.
Sebagian besar model dirancang untuk mengekang pergelangan
tangan, tetapi ada juga model yang dirancang khusus untuk
mengekang kaki.
Sebagian besar desain hanya dapat dikencangkan, dan tidak dapat
dilonggarkan setelah dipasang. Akibatnya, sangat mudah untuk secara
sengaja atau tidak sengaja menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman
yang parah pada individu yang ditahan.

Masalah Hak
Asasi Manusia

Penggunaan borgol ini yang berkepanjangan dapat menyebabkan
laserasi, yang juga dapat menyebabkan keracunan darah dan gangguan
fisik jangka panjang lainnya.
Mereka dapat membantu memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan
buruk lainnya (terutama ketika digunakan untuk mengekang orang
dalam keadaan stres).

Pernyataan
dan Standar
dari Badan
Hak Asasi
Manusia

UNODC dan OHCHR: “Borgol tangan hanya boleh digunakan ketika
terdapat alasan obyektif yang meyakinkan bahwa pelaku dapat
melarikan diri atau kemungkinan akan menggunakan kekerasan
terhadap aparat penegak hukum atau orang lain.” 38

+Contoh
Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian khusus pada
pemindahan peralatan ini.

Pengendalian
yang
Diusulkan

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 82.
38
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◄ Borgol plastik
tunggal

◄ Borgol plastik
ganda
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1.3

BORGOL YANG TERPASANG

Fitur Teknis Utama

Borgol yang dapat dikunci secara tunggal atau ganda, biasanya terikat
pada rantai logam, yang dirancang untuk dibaut atau ditambatkan ke
lantai, dinding, langit-langit, atau benda lain yang terpasang.
Penggunaan borgol yang terpasang dapat membantu memfasilitasi
penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya (terutama bila digunakan
dalam keadaan stres).

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu berbahaya
atau tidak merendahkan martabat.
Penggunaan peralatan ini dapat dianggap sebagai perlakuan yang
tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

CPT: “Praktik memborgol tangan seseorang ke benda yang terpasang
– terutama di area yang diamankan (seperti “area yang ditentukan”) –
sangat tidak pantas dan dapat dianggap sebagai perlakuan yang
merendahkan martabat”. 39
Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 40
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

CoE: CPT, Laporan kepada Pemerintah Republik Slovakia mengenai kunjungan ke Republik Slovakia yang
dilakukan oleh CPT dari 19 Maret sampai 28 Maret 2018, 19 Juni 2019, CPT/Inf (2019) 20, para 15.
39

40

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47
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◄ Borgol tunggal dengan
jangkar

◄ Borgol tunggal dengan
pemasangan penjepit
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Alat kekang

1.4

ALAT KEKANG KAIN LEMBUT

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Borgol yang dapat disesuaikan terbuat dari kain lembut yang dapat
dipasang pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki dengan
tujuan utama untuk membatasi pergerakan.
Meskipun ada lebih sedikit risiko dari penggunaannya daripada dari
alat kekang logam, penggunaan alat kekang yang lembut/kain dapat
membantu memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya
(terutama bila digunakan dalam keadaan stres).
Masalah tentang penggunaan alat kekang umumnya juga berlaku
untuk alat kekang yang lembut, termasuk jika tahanan ditempatkan
dalam alat kekang lebih lama dari waktu yang diperlukan.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

UNODC dan OHCHR: “Alat kekang yang lembut harus selalu
diutamakan, sesuai dengan Peraturan Nelson Mandela.” 41

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian khusus pada
pemindahan peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 84.
41
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▲ Borgol kaki kain

18

Alat kekang

1.5

BORGOL KAKI

Fitur Teknis Utama

Dua borgol logam yang bisa dikunci, biasanya terbuat dari logam, yang
diikatkan di sekitar pergelangan kaki dan terikat dengan rantai untuk
memungkinkan tahanan untuk bergerak.
Ukuran borgol biasanya lebih besar dari borgol tangan biasa dan dapat
disesuaikan.
Borgol kaki dapat membantu memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan
buruk lainnya (terutama ketika digunakan untuk mengekang orang
dalam keadaan stres).

Masalah Hak Asasi
Manusia

Mereka sangat membatasi pergerakan, yang menyebabkan risiko
cedera sekunder jika tahanan jatuh.
Penggunaan borgol kaki yang berkepanjangan dapat menyebabkan
trombosis vena dalam atau laserasi, yang juga dapat menyebabkan
keracunan darah dan gangguan fisik jangka panjang lainnya.
Tahanan terkadang diborgol kakinya lebih lama dari waktu yang
diperlukan. Borgol kaki harus dilepas sesegera mungkin dan diganti,
jika perlu, dengan alat kekang kain yang lembut dan aman.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia
Contoh Pengendalian
yang Berlaku

UNODC dan OHCHR: “Alat kekang anggota tubuh hanya boleh
digunakan untuk jumlah waktu yang diperlukan, oleh petugas yang
telah menerima pelatihan yang sesuai.” 42
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 84.
42
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▲ Borgol kaki standar

◄ Borgol kaki standar
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1.6

BELENGGU YANG TERPASANG PADA
BATANG

Fitur Teknis Utama

Batang kaku, biasanya logam, yang menghubungkan dua cincin atau
borgol yang dapat dikunci.
Batang kaku secara signifikan membatasi pergerakan juga
meningkatkan risiko cedera pergelangan kaki atau jatuh.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaan borgol ini yang berkepanjangan dapat menyebabkan
laserasi, yang juga dapat menyebabkan keracunan darah dan
gangguan fisik jangka panjang lainnya.
Penggunaannya dapat membantu memfasilitasi penyiksaan atau
perlakuan buruk lainnya (terutama bila digunakan dalam keadaan
stres).
Peralatan ini secara inheren bersifat merendahkan martabat dan
penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Pelapor Khusus untuk Penyiksaan: Alat kekang yang memiliki batang
kaku yang terpasang di antara borgol digambarkan sebagai alat
kekang yang secara inheren bersifat tidak manusiawi dan
merendahkan martabat. 43
UNODC dan OHCHR “Harus ada larangan mutlak terhadap …
belenggu”. 44
Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 45

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Hak-hak sipil dan politik, termasuk pertanyaan tentang penyiksaan dan
penahanan: Studi tentang situasi perdagangan dan produksi peralatan yang secara khusus dirancang untuk
melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, asal-usulnya, tujuan
dan bentuknya, 13 Januari 2003, E/CN.4/2003/69, para 9.
43

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 84.
44

45

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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◄ Belenggu yang terpasang
pada batang dengan batang
perentang

▲Belenggu yang terpasang pada batang dengan batang perentang
© Amnesty International
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1.7

BORGOL KAKI DENGAN PEMBERAT
Dua borgol logam, biasanya lebih besar dari borgol tangan biasa, yang
terikat dengan rantai berat untuk memungkinkan tahanan bergerak.

Fitur Teknis Utama

Borgol tersebut biasanya tidak dapat disesuaikan.
Model dapat memiliki berat hingga 8 kg (kira-kira 17,5 pon.), dan
mereka mungkin memiliki bobot tambahan yang ditambahkan
(misalnya, pada mata rantai).
Penggunaan borgol kaki dengan pemberat merupakan pelanggaran
prima facie terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Borgol ini lebih berat daripada yang diperlukan untuk mengekang
seseorang secara memadai, dan memakainya secara inheren bersifat
merendahkan.
Pemberat secara signifikan membatasi pergerakan juga meningkatkan
risiko cedera pergelangan kaki.
Penggunaan borgol ini yang berkepanjangan dapat menyebabkan
laserasi, yang juga dapat menyebabkan keracunan darah dan
gangguan fisik jangka panjang lainnya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Pelapor Khusus untuk Penyiksaan dalam misinya pada tahun 2005 ke
Cina: penggunaan borgol kaki dengan pemberat pada tahanan
terpidana mati "bersifat tidak manusiawi dan merendahkan martabat
dan hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman tambahan". 46
UNODC dan OHCHR: “Harus ada larangan mutlak untuk alat kekang
dengan pemberat”. 47
Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 48

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Laporan tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan: Misi menuju Cina, 10 Maret 2006, E/CN.4/2006/6/Add.6, para 68.
46

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 84.
47

48

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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▲ Borgol kaki dengan
pemberat

▲ Borgol kaki dengan pemberat dengan
pemberat tambahan pada rantai

▲ Kombinasi borgol tangan dan borgol kaki dengan
pemberat
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1.8

RANTAI BERSAMBUNG

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Beberapa pasang borgol kaki, borgol tangan, rantai perut (rantai yang
diikatkan di pinggang), atau kombinasi dari semuanya, yang diikatkan
pada rantai yang sama (sering kali terbuat dari logam), memungkinkan
beberapa orang untuk dikekang bersama-sama.
Penggunaan rantai bersambung membatasi pergerakan, yang
meningkatkan risiko jatuh dan mengakibatkan cedera jika mereka yang
dikekang tidak dapat menahan kejatuhannya. Seseorang yang jatuh
dapat berbahaya bagi anggota kelompok lainnya yang dirantai
bersama.
Penggunaan borgol ini yang berkepanjangan dapat menyebabkan
laserasi, yang kemudian dapat menyebabkan keracunan darah dan
gangguan fisik jangka panjang lainnya.
Praktik merantai sekelompok tahanan bersama-sama secara inheren
bersifat merendahkan martabat.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 49

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini dan mengizinkan Negara Anggota untuk melarang perdagangan
secara individu.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.

Pengendalian yang
Diusulkan

49

Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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▲ ► Rantai
Bersambung
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1.9

BORGOL TANGAN DAN KAKI
(KOMBINASI)

Fitur Teknis Utama

Borgol tangan dan borgol kaki yang dihubungkan bersama oleh rantai
panjang. Ada kalanya borgol kaki diberi pemberat.
Dirancang untuk secara bersamaan membatasi pergerakan pada lebih
dari satu bagian tubuh.
Borgol kombinasi ini sangat membatasi pergerakan, yang
menyebabkan risiko cedera sekunder jika tahanan jatuh.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Jika panjang rantai terlalu pendek dibandingkan dengan tinggi
tahanan, hal itu dapat memaksa tahanan untuk membungkuk, yang
mungkin bersifat menghina atau merendahkan martabat. Rantai yang
terlalu pendek juga dapat menimbulkan risiko tambahan cedera
sekunder akibat jatuh.
Penggunaannya dapat membantu memfasilitasi penyiksaan atau
perlakuan buruk lainnya (terutama ketika digunakan untuk mengekang
orang dalam keadaan stres seperti hog-tie atau pengikatan tangan dan
kaki seseorang bersama-sama ke bagian belakang tubuh).
Jika borgol mencakup borgol kaki dengan pemberat (lihat halaman 23)
penggunaannya merupakan pelanggaran prima facie terhadap
larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

UNODC dan OHCHR: “Alat kekang anggota tubuh dari logam, seperti
borgol kaki atau rantai yang menghubungkan anggota tubuh dengan
rantai ke borgol tangan dan sabuk, harus dihindari … Hog-tying, yaitu
mengikat tangan dan kaki seseorang bersama-sama ke bagian
belakang tubuh, tidak boleh digunakan akibat rasa tidak nyaman yang
tidak perlu dan penderitaan yang ditimbulkannya, serta risiko asfiksiasi
yang ditimbulkannya.” 50
Karena peralatan ini termasuk borgol kaki, Regulasi UE tentang AntiPenyiksaan mengendalikan ekspor peralatan ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
Jika borgol kaki dengan pemberat termasuk dalam desainnya, maka
pembuatan, perdagangan, dan penggunaannya harus dilarang.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 84.
50
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▲Borgol tangan dan kaki kombinasi
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1.10

BORGOL LEHER DAN ALAT KEKANG
LAINNYA (KOMBINASI)

Fitur Teknis Utama

Borgol logam yang diikatkan di leher dan dihubungkan dengan rantai
ke alat kekang lain seperti borgol tangan atau borgol kaki.

Borgol yang dirancang untuk diikat di leher meningkatkan risiko cedera
leher yang parah dan asfiksasi.
Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaan alat kekang ini dapat membantu memfasilitasi penyiksaan
atau perlakuan buruk lainnya (terutama ketika digunakan untuk
mengekang orang dalam keadaan stres).
Peralatan ini secara inheren bersifat merendahkan martabat dan
penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia
Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

51

Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 51
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.

29

Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

▲ Borgol leher dengan borgol
tangan terhubung

▲ Diagram borgol leher dengan
borgol tangan dan kaki yang
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1.11

BORGOL JEMPOL DAN BORGOL JARI

Fitur Teknis Utama

Dirancang untuk membatasi pergerakan tangan dengan menahan
jempol atau jari dalam posisi terpasang.
Beberapa model borgol jempol bergerigi di tepi bagian dalam
Terdapat risiko tinggi untuk cedera pada jempol atau jari karena
tekanan yang berlebihan, patah tulang lunak, dan kerusakan saraf.
Terdapat risiko cedera sekunder akibat jatuh, karena orang yang
dikekang tidak akan mampu menahan kejatuhannya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaannya dapat membantu memfasilitasi penyiksaan atau
perlakuan buruk lainnya (terutama ketika digunakan untuk mengekang
orang dalam keadaan stres).
Borgol jempol dan jari secara inheren bersifat merendahkan martabat
dan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah yang tidak
dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

Pelapor Khusus untuk Penyiksaan: borgol jempol adalah contoh dari
"senjata yang secara inheren bersifat kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat". 52
Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 53
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

HRC PBB, Laporan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat, Sesi ketiga puluh empat 14 Februari 2017, A/HRC/34/54, para 51.
52

53

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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▲ Borgol jempol standar

◄ Borgol jempol

◄ Borgol jari
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1.12

PENJEPIT JEMPOL DAN PENJEPIT JARI

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

Dirancang untuk menjepit jari atau jempol dengan memasang dua
pelat bersama-sama dengan jari atau jempol terjebak di antaranya.

Penjepit jempol dan penjepit jari dirancang untuk menimbulkan rasa
sakit dan cedera.
Mereka tidak ada gunanya selain untuk penyiksaan atau perlakuan
buruk lainnya.
Pelapor Khusus untuk Penyiksaan: peralatan ini adalah contoh dari
"senjata yang secara inheren bersifat kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat". 54
OHCHR: “[Penjepit jempol] secara inheren bersifat merendahkan atau
menyakitkan dan tidak boleh digunakan dalam penegakan hukum” 55
Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 56
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

HRC PBB, Penggunaan kekuatan ekstra-penahanan dan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman
lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat : catatan / oleh Sekretaris Jenderal, 2017,
54

A/72/178, para 51.

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para 5.2.
55

56

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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▲ Gambar di atas menunjukkan berbagai jenis penjepit jempol.  Cyndy Sims Parr.

▲ Gambar di atas menunjukkan penjepit jempol. Dewan Distrik Lichfield.
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1.13

KURSI PENGEKANG DENGAN ALAT
KEKANG LOGAM YANG TERPASANG
Berbagai model kursi hadir dengan berbagai titik dan teknik
pengekangan. Beberapa titik pengekangan sering digunakan, tetapi
kombinasi alat kekangnya bervariasi.

Fitur Teknis Utama

Fitur termasuk borgol logam untuk pengekangan di pergelangan
tangan dan pergelangan kaki, atau perlengkapan yang mengekang
(seperti borgol tangan) dapat dipasang. Beberapa model juga memiliki
meja atau baki logam yang dapat dikunci.
Jika individu yang dikekang dibiarkan tanpa pengawasan atau
dikekang untuk waktu yang lama di kursi pengekang, maka terdapat
risiko cedera atau kematian. Risiko ini memburuk jika individu yang
dikekang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Kursi ini cenderung digunakan sebagai metode hukuman, dan dapat
memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, terutama
ketika kekuatan atau peralatan tambahan digunakan pada individu
yang dikekang, seperti peralatan kejut listrik atau iritan kimia.
Peralatan ini secara inheren bersifat merendahkan martabat dan
penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu berbahaya.
Penggunaannya merupakan pelanggaran prima facie terhadap
larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.
Pelapor Khusus untuk Penyiksaan: kursi pengekang "secara inheren
bersifat tidak manusiawi, merendahkan atau menyakitkan". 57

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

CAT: “kursi pengekang sebagai metode untuk mengekang mereka
yang ditahan” harus dihapuskan. 58
Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 59
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

57

HRC PBB, Laporan sementara Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, 2013, A/68/295, para 58

58

CAT PBB, Kesimpulan dan Rekomendasi dari CAT: Amerika Serikat, 15 Mei 2000, CAT/C/24/6, para 180 (e).

59

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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▲ Kursi pengekang logam dengan alat
kekang logam yang terpasang

▲ Kursi pengekang kayu dengan
alat kekang logam yang
terpasang
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1.14

KURSI PENGEKANG DENGAN TALI
PENGIKAT

Fitur Teknis Utama

Berbagai model kursi dengan berbagai titik dan teknik pengekangan.
Beberapa titik pengekangan sering digunakan, tetapi kombinasi alat
kekangnya bervariasi.
Tali pengikat atau borgol terbuat dari kain atau bahan kulit.
Jika individu yang dikekang dibiarkan tanpa pengawasan atau
dikekang untuk waktu yang lama di kursi pengekang, maka terdapat
risiko cedera atau kematian. Risiko ini memburuk jika individu yang
dikekang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Kursi ini cenderung digunakan sebagai metode hukuman, dan dapat
memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, terutama
ketika kekuatan atau peralatan tambahan digunakan pada individu
yang dikekang, seperti peralatan kejut listrik atau iritan kimia.
Jenis peralatan ini hanya boleh digunakan oleh personel yang terlatih
secara medis, dan hanya untuk alasan medis tertentu dan sah, dengan
cara yang sesuai dengan hak asasi manusia.
Penggunaan kursi ini dalam keadaan lain apa pun secara inheren
bersifat merendahkan martabat dan tidak memenuhi tujuan
penegakan hukum yang sah yang tidak dapat dicapai melalui cara
yang tidak terlalu berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 60 [kecuali dalam kasus penggunaan medis yang sah].
CAT: “kursi pengekang sebagai metode untuk mengekang mereka
yang ditahan” harus dihapuskan. 61
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Digunakan hanya dalam situasi medis tertentu dan penggunaan ini
harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

60

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.

61

CAT PBB, Kesimpulan dan Rekomendasi dari CAT: Amerika Serikat, 15 Mei 2000, A/55/44, halaman 32.
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▲ Dua model kursi pengekang dengan tali
pengikat kain
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1.15

RANJANG KERANGKENG DAN RANJANG
BERJARING

Fitur Teknis Utama

Ranjang yang diselubungi dengan kerangkeng, atau ranjang dengan
satu atau lebih sisi yang dilengkapi dengan jaring. Kerangkeng atau
jaring dapat sepenuhnya menutupi ranjang di semua sisi, termasuk
bagian atasnya.
Kerangkeng dapat dibuat dari kayu, logam, atau bahan lain, dan jaring
dapat dibuat dari kain lembut atau bahan lain yang lebih keras.
Penggunaan ranjang kerangkeng atau ranjang berjaring merupakan
pelanggaran prima facie terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan
buruk lainnya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Jika individu yang dikekang dibiarkan tanpa pengawasan atau
dikekang untuk waktu yang lama di ranjang atau kerangkeng
pengekang, maka terdapat risiko cedera atau kematian. Risiko ini
memburuk jika individu yang dikekang berada di bawah pengaruh
obat-obatan atau alkohol.
Jika jaringnya robek, bisa digunakan untuk melukai diri sendiri atau
bunuh diri.
Individu yang dikekang mungkin tidak dapat dilepaskan dengan cepat
dalam keadaan darurat (misalnya saat kebakaran).
Penggunaan ranjang kerangkeng atau ranjang berjaring tidak
memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah yang tidak dapat
dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku
Pengendalian yang
Diusulkan

CPT: “Penggunaan ranjang berjaring (atau kerangkeng) harus dilarang
dalam semua keadaan.". 62
HRC PBB: ranjang kerangkeng dan ranjang berjaring tidak boleh
digunakan di institusi psikiatri, dan penggunaannya "merupakan
perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat". 63
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

CoE: CPT, Sarana pengekangan di rumah sakit jiwa untuk orang dewasa (revisi standar CPT), 21 Maret
2017, CPT/Inf(2017)6, para. 3.4.
62

63

HRC PBB, Pengamatan penutup dari HRC Kroasia, 4 November 2009, CCPR/C/HRV/CO/2, para 12.
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◄ Ranjang kerangkeng ©
Relawan di Kepep.

◄ Ranjang
berjaring
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1.16

PAPAN ATAU RANJANG BELENGGU
DENGAN ALAT KEKANG LOGAM YANG
TERPASANG
Berbagai model ranjang hadir dengan berbagai titik dan teknik
pengekangan. Beberapa titik pengekangan sering digunakan di saat
bersamaan, tetapi kombinasinya bervariasi.

Fitur Teknis Utama

Papan atau ranjang ini memiliki borgol logam untuk pengekangan di
pergelangan tangan dan pergelangan kaki, atau memiliki perlengkapan
yang dapat dihubungkan dengan alat kekang. Beberapa juga memiliki
tali pengikat di pinggang, dada, atau bahu.
Jika individu yang dikekang dibiarkan tanpa pengawasan atau
dikekang untuk waktu yang lama di papan belenggu, maka terdapat
risiko cedera atau kematian. Risiko ini memburuk jika individu yang
dikekang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Papan dan ranjang belenggu cenderung digunakan sebagai metode
hukuman, dan dapat memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk
lainnya, terutama ketika kekuatan atau peralatan tambahan digunakan
pada individu yang dikekang, seperti peralatan kejut listrik atau iritan
kimia.
Peralatan ini secara inheren bersifat merendahkan martabat dan
penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu berbahaya.
Penggunaan papan dan ranjang ini merupakan pelanggaran prima
facie terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia
Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

64

Peraturan Nelson Mandela: "Penggunaan ... instrumen pengekangan
yang secara inheren bersifat merendahkan martabat atau menyakitkan
harus dilarang." 64
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Peraturan Nelson Mandela, 2016, Aturan 47.
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▲ Ranjang pengekang dengan titik pengekangan terpasang. ©
waterboardingdotorg.
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1.17

PAPAN ATAU RANJANG BELENGGU
DENGAN TALI PENGIKAT

Fitur Teknis Utama

Berbagai model hadir dengan berbagai titik dan teknik pengekangan.
Beberapa titik pengekangan sering digunakan di saat bersamaan,
tetapi kombinasinya bervariasi.
Tali pengikat atau borgol sering kali terbuat dari kain atau bahan kulit.
Jika individu yang dikekang dibiarkan tanpa pengawasan atau
dikekang untuk waktu yang lama di papan belenggu, maka terdapat
risiko cedera atau kematian. Risiko ini memburuk jika individu yang
dikekang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Jenis peralatan ini hanya boleh digunakan oleh personel yang terlatih
secara medis, untuk alasan medis tertentu dan sah, dan dengan cara
yang sesuai dengan hak asasi manusia.
Penggunaannya dalam keadaan lain apa pun secara inheren bersifat
merendahkan martabat dan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum
yang sah yang tidak dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu
berbahaya.
CPT: "Pada prinsipnya, ranjang pengekang tidak boleh digunakan
dalam pengaturan non-medis." 65

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

CPT: Di institusi psikiatri “pasien hanya boleh dikekang sebagai upaya
terakhir (rasio ultimo) untuk mencegah bahaya yang akan segera
terjadi pada diri mereka sendiri atau orang lain dan pengekangan
harus selalu digunakan untuk waktu sesingkat mungkin. Ketika situasi
darurat yang mengakibatkan penerapan alat kekang tidak lagi
dilakukan, pasien harus segera dibebaskan” 66
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Hanya untuk penggunaan medis, dan penggunaan ini harus sesuai
dengan standar hak asasi manusia internasional.

CoE: CPT, Laporan kepada Pemerintah Swedia mengenai kunjungan ke Swedia yang dilakukan oleh CPT dari
18 sampai 28 Mei 2015, 17 Februari 2016, CPT/Inf (2016) 1, para. 90.
65

CoE: CPT, Sarana pengekangan di rumah sakit jiwa untuk orang dewasa (revisi standar CPT), 21 Maret
2017, CPT/Inf(2017)6, para 1.4.
66
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▲ Ranjang belenggu
dengan tali pengikat plastik
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1.18

PENUTUP KEPALA DAN PENUTUP MATA

Fitur Teknis Utama

Perlengkapan ini terdiri dari selembar kain untuk menutup mata
(penutup mata), atau seluruh kepala dan wajah (penutup kepala).
Beberapa model diamankan di tempatnya dengan pengunci di leher.
Beberapa model diikatkan pada alat kekang lain, seperti borgol tangan.
Orang yang ditutup kepalanya atau matanya sering kali tidak mampu
mengidentifikasi penyiksa mereka, dalam kasus ini penuntutan
terhadap penyiksa hampir tidak mungkin dilakukan. 67

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaan penutup kepala dan penutup mata dapat menyebabkan
disorientasi dan stres yang tidak semestinya.
Penggunaan desain penutup kepala tertentu membawa risiko mati
lemas atau tercekik.
Penggunaan peralatan ini tidak memenuhi tujuan penegakan hukum
yang sah yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.
CAT: penutup mata dan penutup kepala dapat merupakan bentuk
penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. 68

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku
Pengendalian yang
Diusulkan

CPT: “merekomendasikan bahwa menutup mata orang-orang yang
berada dalam tahanan polisi secara tegas dilarang”. 69
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa: menutup mata seorang tahanan
merupakan perlakuan kejam atau tidak manusiawi bila digunakan
bersama dengan metode interogasi atau penahanan lainnya, 70 dan
dapat dianggap sebagai penyiksaan bila digunakan dengan teknik
lain. 71
Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian khusus pada
pemindahan peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Hak-hak sipil dan politik, termasuk pertanyaan tentang penyiksaan dan
penahanan : laporan Pelapor Khusus, Nigel Rodley, yang diserahkan sesuai dengan resolusi Komisi Hak Asasi
Manusia 2001/62, 27 Desember 2001, E/CN.4/2002/76, halaman 6.
67

CAT PBB,Laporan CAT, 10 September 1997, No. Suplemen. 44, A/52/44; CAT PBB, Laporan tentang Meksiko
yang dibuat oleh CAT, dan Balasan dari Pemerintah Meksiko, 26 Mei 2003, CAT/C/75.
68

CoE: CPT, Standar CPT, bagian “Substantif” dari Laporan Umum CPT, Januari 2015, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev.
2015, para 38.
69

Irlandia v. Britania Raya, 25 Eur. H.R. Rep. (ser. A) (1978); Ocalan v. Turki, 37 Eur. Ct. H.R. 238, 222 (2003)
dikutip dalam IRCT, Pernyataan tentang penutupan kepala, Gugus Forensik Internasional’, Penyiksaan, volume
21, 3 November 2011, halaman 186.
70

Aksoy v. Turki, 1996-VI Eur. Ct. H.R. 2260 (1996); Aydin v. Turki, 1997-VI Eur. H.R. Rep. 1866 (1997).
Sebagaimana dikutip dalam IRCT,2011, op. cit.
71
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▲ Penutup

▲ Penutup
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1.19

MASKER ANTIGIGIT/LUDAH, PELINDUNG
ANTIGIGIT/LUDAH, PENUTUP KEPALA
ANTIGIGIT/LUDAH, HELM
ANTIGIGIT/LUDAH
Peralatan ini terdiri dari secarik bahan tebal di bagian mulut dan bahan
transparan di bagian mata.

Fitur Teknis Utama

Bahan yang menutupi mulut harus mencegah tahanan meludah.
Bahan yang menutup mata tidak boleh mengganggu penglihatan para
tahanan.
Penggunaan peralatan ini membawa risiko mati lemas atau tercekik
jika digunakan secara tidak benar, untuk waktu yang berlebihan, atau
jika tahanan dibiarkan tanpa pengawasan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Risiko dari peralatan ini meningkat jika digunakan bersama dengan
alat kekang lainnya.
Jika peralatan ini digunakan bersamaan dengan, atau setelah,
penggunaan iritan kimia, terdapat risiko bahan iritan terperangkap
atau mendekat ke wajah.
Terdapat kekurangan penelitian mengenai kemanjuran model yang
berbeda dalam mencegah penularan penyakit atau infeksi yang
mungkin dimiliki tahanan.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

CPT: "CPT menganggap 'helm antigigit/ludah'... tidak sesuai digunakan
di tempat yang aman dengan keamanan, seperti tahanan polisi" dan
penggunaannya harus ditinjau ulang. 72

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

CoE: CPT, Laporan kepada Pemerintah Britania Raya mengenai kunjungan ke Britania Raya yang dilakukan
oleh CPT dari 30 Maret sampai 12 April 2016, 19 April 2017, CPT/Inf (2017) 9, para. 15.
72
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▲ Model-model penutup kepala antigigit/ludah
yang berbeda
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SENJATA KEJUT
LISTRIK
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02

SENJATA KEJUT LISTRIK

Senjata kejut listrik dirancang untuk menghantarkan sengatan listrik tegangan tinggi dalam waktu
singkat ke target individu. Minimal, semua senjata kejut listrik memiliki generator sinyal listrik, serta
sepasang elektrode yang membuat sambungan listrik antara generator sinyal dan individu target.
Terdapat tiga jenis utama senjata kejut listrik: senjata kontak langsung (termasuk pistol setrum,
tongkat setrum, perisai setrum, senjata kejut listrik proyektil ketika digunakan dalam kontak langsung
dengan kulit 73), senjata kejut listrik proyektil, dan alat kejut listrik yang dipakai di tubuh (seperti
sabuk atau borgol setrum).
Penggunaan
Senjata kejut listrik kontak langsung tidak dirancang untuk menyebabkan kelumpuhan tetapi
dirancang untuk membuat tunduk melalui rasa sakit.
Senjata kejut listrik proyektil dapat digunakan dari jarak jauh untuk melumpuhkan sementara
seseorang yang menimbulkan ancaman cedera serius atau kematian bagi diri mereka sendiri atau
orang lain.
Alat kejut listrik yang dipakai di tubuh dirancang untuk memaksa tunduk melalui rasa sakit serta
melumpuhkan. Sejumlah kecil negara mengizinkan penggunaannya di pengadilan dan selama
pemindahan tahanan.
Penggunaan peralatan kejut listrik kontrak langsung dan alat kejut listrik yang dipakai di tubuh harus
dilarang.
Potensi Cedera
Cedera akibat senjata kejut listrik, yang dalam beberapa kasus dapat mengancam jiwa, meliputi:
•
•
•
•
•

luka tusuk yang mengakibatkan bekas luka
rasa sakit yang parah
luka bakar
gagal jantung
hilangnya kendali saraf-otot, yang juga dapat menyebabkan cedera sekunder akibat jatuh.

Penggunaan dan senjata kejut listrik proyektil yang berkontak langsung dengan kulit dikenal sebagai 'kejut
paksa', 'kejut sentuh', atau 'mode kontak',
73
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2.1

ALAT KEJUT LISTRIK YANG DIPAKAI DI
TUBUH
Alat ini dipakai di tubuh (misalnya sebagai sabuk, sarung, borgol, atau
rompi).

Fitur Teknis Utama

Sengatan listrik dihantarkan oleh alat pengaktif pihak ketiga dengan
pengendali jarak jauh.
Jangkauan pengendali jarak jauh, voltase, dan jarak sengatan dapat
bervariasi antar model.
Sengatan listrik menyebabkan rasa sakit yang parah dan menyebabkan
otot tegang tanpa sadar, dan membuat individu target tidak bisa
bergerak. Efek fisik lainnya dapat mencakup kelemahan otot, buang air
kecil dan buang air besar yang tidak disengaja (ketika alat dipakai di
pinggang), detak jantung tidak beraturan, kejang, dan bekas pada
kulit.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Orang yang memegang pengendali jarak jauh dapat dengan mudah
menyakiti individu target dengan memberikan sengatan beberapa kali
atau terus-menerus. Alat ini juga dapat diaktifkan secara tidak sengaja.
Mengenakan alat dengan ancaman terus-menerus dan menerima
sengatan listrik yang menyakitkan dapat menyebabkan penderitaan
mental yang mendalam pada individu target.
Senjata kejut listrik yang dipakai di tubuh secara inheren bersifat
merendahkan martabat dan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum
yang sah yang tidak dapat dicapai melalui cara yang tidak terlalu
berbahaya.
CPT: sabuk kejut listrik "secara inheren bersifat merendahkan
martabat orang yang menggunakannya, dan ruang lingkup
penyalahgunaannya sangat tinggi." 74

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

CAT: sabuk setrum kejut listrik harus dihapuskan sebagai metode
untuk mengekang mereka yang ditahan. 75
UNODC dan OHCHR: “tidak ada utilitas taktis [dalam sabuk kejut
listrik] … yang tidak dapat dicapai dengan alat lain, dan risiko kekuatan
sewenang-wenang yang berupa penyiksaan atau bentuk perlakuan
buruk lainnya terlalu besar. Dengan demikian, penggunaannya tidak
disarankan.” 76
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

74

CoE: CPT, Standar CPT, bagian “Substantif” dari Laporan Umum CPT, Januari 2015, para. 74.

75

CAT PBB, Kesimpulan dan Rekomendasi dari CAT: Amerika Serikat, 15 Mei 2000, halaman 32.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
76
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◄ Sarung setrum

◄ Borgol
setrum

◄ Sabuk
setrum
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2.2

TONGKAT KEJUT LISTRIK (TONGKAT
SETRUM)
Tongkat kejut listrik menghantarkan sengatan listrik melalui kontak
langsung antara elektrode dan individu target.

Fitur Teknis Utama

Desainnya bervariasi; tongkat bisa lurus, bisa diperpanjang, atau
menyerupai teleskop. Beberapa model memiliki setrip atau spiral logam
di sepanjang tongkat untuk menghantarkan listrik, yang lainnya
memiliki dua hingga empat elektrode di ujungnya.
Pada beberapa model, elektrode disembunyikan di bawah penutup
yang dapat dilepas atau dimasukkan ke dalam senter (suluh setrum).
Voltase bervariasi antar model, seperti halnya durasi sengatan yang
dihantarkan.
Beberapa tongkat kejut listrik juga dapat menyemprotkan iritan kimia.
Akibat desain dan tujuannya, senjata kejut listrik kontak langsung
membawa risiko kekuatan sewenang-wenang yang tidak dapat
diterima.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Senjata-senjata ini secara inheren merupakan peralatan yang bersifat
menyakiti yang memfasilitasi penyiksaan, termasuk melalui penerapan
sengatan listrik beberapa kali atau terus-menerus, serta sengatan
listrik ke area tubuh yang rentan seperti kepala, leher, dan alat
kelamin.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

UNODC dan OHCHR: “tidak ada utilitas taktis [dalam tongkat kejut
listrik] … yang tidak dapat dicapai dengan alat lain, dan risiko kekuatan
sewenang-wenang yang berupa penyiksaan atau bentuk perlakuan
buruk lainnya terlalu besar. Dengan demikian, penggunaannya tidak
disarankan.” 77
CPT: memiliki "pembatasan yang kuat" tentang penggunaan peralatan
kejut listrik yang berkontak langsung dengan kulit, yang menyoroti
bahwa aparat penegak hukum harus memiliki teknik lain yang tersedia
bagi mereka ketika mereka berada dalam jarak yang menyentuh orang
yang harus dikendalikan. 78
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini dan mengizinkan Negara Anggota untuk melarang perdagangannya.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
77

78

CPT, Laporan Umum ke-20, CPT/Inf (2010)28, 26, Oktober 2010, para. 78.
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▲ Tongkat kejut listrik dengan
elektrode spiral logam

▲ Tongkat kejut listrik menyerupai
teleskop/yang bisa diperpanjang
dengan elektroda setrip logam

◄ Tongkat kejut listrik
dengan dua elektrode
54
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2.3

PISTOL KEJUT LISTRIK (PISTOL
SETRUM)
Pistol kejut listrik menghantarkan sengatan listrik melalui kontak
langsung antara elektrode dan individu target.
Mereka dapat berbentuk lurus atau melengkung. Desainnya bervariasi,
meskipun sebagian besar memiliki dua atau empat elektrode di
ujungnya.

Fitur Teknis Utama

Voltase bervariasi antar model, seperti halnya jarak sengatan yang
dihantarkan.
Beberapa pistol kejut listrik memiliki elektrode yang disembunyikan di
bawah penutup yang dapat dilepas atau dimasukkan ke dalam senter
(suluh setrum).
Beberapa model juga dapat menyemprotkan iritan kimia.
Akibat desain dan tujuannya, senjata kejut listrik kontak langsung
membawa risiko kekuatan sewenang-wenang yang tidak dapat
diterima.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Senjata-senjata ini secara inheren merupakan peralatan yang bersifat
menyakiti yang memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya,
termasuk melalui penerapan sengatan listrik beberapa kali atau terusmenerus, serta sengatan listrik ke area tubuh yang rentan seperti
kepala, leher, dan alat kelamin.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

UNODC dan OHCHR: “tidak ada utilitas taktis [dalam pistol kejut listrik]
… yang tidak dapat dicapai dengan alat lain, dan risiko kekuatan
sewenang-wenang yang berupa penyiksaan atau bentuk perlakuan
buruk lainnya terlalu besar. Dengan demikian, penggunaannya tidak
disarankan.” 79
CPT: memiliki "pembatasan yang kuat" tentang penggunaan peralatan
kejut listrik yang berkontak langsung dengan kulit, yang menyoroti
bahwa aparat penegak hukum harus memiliki teknik lain yang tersedia
bagi mereka ketika mereka berada dalam jarak yang menyentuh orang
yang harus dikendalikan. 80
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini dan mengizinkan Negara Anggota untuk melarang perdagangannya.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
79

80

CoE: CPT, Standar CPT, bagian “Substantif” dari Laporan Umum CPT, Januari 2015, para. 78.
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◄ Pistol setrum
melengkung dengan
empat elektrode

◄ Pistol setrum lurus
dengan elektrode
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Senjata kejut listrik

2.4 PERISAI KEJUT LISTRIK (PERISAI SETRUM)
Desain perisai bervariasi, dan bisa berbentuk bulat, persegi panjang,
atau persegi.
Model cembung atau datar paling sering digunakan untuk mengawasi
perkumpulan publik.

Fitur Teknis Utama

Model persegi panjang cekung paling sering digunakan di tempat
penahanan untuk pengeluaran dari sel.
Arus listrik mengalir di sepanjang satu atau lebih setrip konduktif yang
menempel pada muka perisai. Beberapa model memiliki fitur percikan
listrik yang terlihat, nada peringatan, atau sirene. Keluaran voltase
bervariasi antar model (model saat ini berkisar dari 6.000 –
5.000.000v.) seperti halnya jarak sengatan yang dihantarkan.
Beberapa model juga dapat menyemprotkan iritan kimia, memiliki
senter yang terang, atau memiliki duri dari logam.
Akibat desain dan tujuannya, senjata kejut listrik kontak langsung
membawa risiko kekuatan sewenang-wenang yang tidak dapat
diterima.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Perisai kejut listrik merupakan peralatan secara inheren bersifat
menyakiti yang memfasilitasi penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya,
termasuk melalui penerapan sengatan listrik beberapa kali atau terusmenerus.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

UNODC dan OHCHR: “tidak ada utilitas taktis [dalam perisai kejut
listrik] … yang tidak dapat dicapai dengan alat lain, dan risiko kekuatan
sewenang-wenang yang berupa penyiksaan atau bentuk perlakuan
buruk lainnya terlalu besar. Dengan demikian, penggunaannya tidak
disarankan.” 81
CPT: "pembatasan yang kuat" tentang penggunaan peralatan kejut
listrik yang berkontak langsung dengan kulit, yang menyoroti bahwa
aparat penegak hukum harus memiliki teknik lain yang tersedia bagi
mereka ketika mereka berada dalam jarak yang menyentuh orang
yang harus dikendalikan. 82
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini dan mengizinkan Negara Anggota untuk melarang perdagangannya.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
81

82

CPT, Laporan Umum ke-20, Oktober 2010, para. 78.
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◄ Perisai kejut listrik
cekung dengan setrip
elektroda logam

◄ Perisai kejut listrik
bundar dengan duri dari
logam dan setrip
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2.5

SENJATA KEJUT LISTRIK PROYEKTIL
NIRKABEL

Peluncur yang dirancang khusus (termasuk jenis senapan dan pistol)
yang menembakkan kartrid setrum proyektil atau kartrid dampak
kinetik, yang juga dapat disebut "peluru listrik".
Fitur Teknis Utama

Beberapa model peluncur dapat menembakkan berbagai proyektil,
termasuk iritan kimia atau proyektil dampak kinetik.
Jangkauan proyektil, keluaran voltase, dan durasi sengatan bervariasi
antar model.
Beberapa model dapat memfasilitasi penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya, termasuk melalui penerapan sengatan listrik jangka panjang
atau terus menerus.
Setelah proyektil meninggalkan senjata, operator tidak memiliki kendali
atas sengatan yang dihantarkan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Proyektil ini tidak akurat dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, yang
meningkatkan risiko cedera kepala atau tubuh bagian atas dari
dampak energi kinetik.
Terdapat kekurangan penelitian mengenai proyektil nirkabel, tetapi
beberapa studi mengenai proyektil kabel telah menemukan risiko
cedera dan komplikasi jantung, pernapasan, dan otak, termasuk
sejumlah kasus di mana kematian terjadi setelah penggunaan senjata.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia
Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan
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Proyektil ini tidak digunakan secara luas dan sepengetahuan Omega,
tidak ada pernyataan atau standar dari badan hak asasi manusia
tentang jenis peralatan khusus ini.
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini dan mengizinkan Negara Anggota untuk melarang perdagangannya.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pengujian kepatuhan medis dan hak asasi manusia yang independen
dan transparan diperlukan sebelum membuat keputusan apa pun
untuk membuat, membeli, atau menggunakan jenis peralatan ini.

Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

▲Proyektil nirkabel
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2.6

SENJATA KEJUT LISTRIK PROYEKTIL

Fitur Teknis
Utama

Berukuran kecil, biasanya berbentuk pistol. Senjata ini cocok dengan satu atau
lebih kartrid, yang biasanya berisi 2 anak panah (atau kuar) yang dipasang
pada kabel tipis. Saat ditembakkan dari kartrid, kuar menghantarkan
sengatan listrik ke target, yang tetap menempel pada senjata dengan kabel.
Senjata-senjata ini menghantarkan sengatan dengan voltase tinggi yang
menyebabkan individu target kehilangan kendali otot (kelumpuhan saraf-otot).
Jangkauan, voltase, dan durasi bervariasi antar model. Beberapa senjata
dapat digunakan dalam mode kontak langsung (disebut 'setrum gerak' atau
'setrum sentuh'), di mana senjata tersebut menyentuh kulit.

Masalah Hak
Asasi Manusia

Penggunaan senjata ini menyebabkan rasa sakit yang parah serta kelumpuhan
dan kehilangan postur tubuh, yang dapat mengakibatkan cedera sekunder
karena jatuh. Studi juga telah menemukan risiko cedera dan komplikasi
jantung, pernapasan, dan otak, termasuk sejumlah kasus di mana kematian
terjadi setelah penggunaan senjata.
Senjata-senjata ini mungkin disalahgunakan dengan memberikan sengatan
yang berkelanjutan atau beberapa kali, atau sengatan pada area tubuh yang
rentan.
Mode kontak langsung tidak memiliki kegunaan yang sah untuk penegakan
hukum.

Pernyataan dan
Standar dari
Badan Hak
Asasi Manusia

Contoh
Pengendalian
yang Berlaku
Pengendalian
yang Diusulkan

CAT: “senjata yang mengeluarkan listrik harus digunakan secara eksklusif
dalam situasi yang ekstrem dan terbatas – di mana terdapat ancaman nyata
dan langsung terhadap nyawa atau risiko cedera serius”. 83 Mereka juga
menegaskan bahwa penggunaan senjata dalam mode setrum gerak harus
dilarang. 84
CAT: “penggunaan [senjata yang mengeluarkan listrik] harus dibatasi untuk
situasi di mana terdapat ancaman nyata dan langsung terhadap nyawa atau
risiko cedera serius. Penggunaan senjata semacam itu dengan tujuan sematamata untuk memastikan ketundukan terhadap suatu perintah adalah tidak
dapat diterima.” 85
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan ini dan
mengizinkan Negara Anggota untuk melarang perdagangannya.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

CAT PBB, Pengamatan penutup pada laporan periodik kelima Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia
Utara, 2013, CAT/C/GBR/CO/5,para. 26.
83

CAT PBB, Pengamatan penutup pada laporan periodik keenam Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia
Utara, 2019, para. 28 dan 29.
84

CoE: CPT, ‘Senjata yang Mengeluarkan Listrik’, Dikeluarkan dari Laporan Umum ke-20 dari CPT, 2010,
CPT/Inf(2010)28-bagian, para. 70.
85
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▲ Pistol setrum proyektil dengan
kartrid dengan jangkauan berbeda

▲Anak panah dari
pistol setrum proyektil

▲Pistol setrum proyektil dan kartrid
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3.
SENJATA DAMPAK
KINETIK
GENGGAM
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03

SENJATA DAMPAK KINETIK GENGGAM

Senjata dampak kinetik genggam (juga dikenal sebagai senjata penyerangan) dirancang untuk
digunakan untuk menyerang atau memukul seseorang untuk membuatnya tunduk melalui rasa sakit.
Mereka adalah salah satu senjata yang paling tidak terlalu mematikan yang dibawa oleh aparat
penegak hukum.
Tongkat dan pentungan adalah salah satu senjata penyerangan yang paling sering digunakan, dan
biasanya terbuat dari karet, plastik, kayu, atau logam, dan ukurannya berkisar dari 20 cm hingga 2
meter. Senjata penyerangan lainnya, termasuk cambuk, dan senjata yang lebih kecil seperti
penggebuk dan tongkat polisi (yang mungkin diberi pemberat), bersifat kurang umum, tetapi masih
diizinkan untuk kegunaan penegakan hukum di beberapa negara. Beberapa aparat penegak hukum
juga menggunakan peralatan ad-hoc seperti tongkat, tongkat pemukul, atau senjata yang
diimprovisasi lainnya.
Penggunaan
Tongkat atau pentungan digunakan untuk mendorong, meninju, menyodok, memukul, atau
menghantam seseorang. Sering kali, mereka digunakan secara kasar untuk mengungkil, menerapkan
kekuatan, atau menekan bagian tubuh, atau di leher atau untuk mencekik. Mereka juga dapat
digunakan sebagai alat pemerkosaan. Setiap penggunaan tongkat pada individu yang sudah dikekang
atau dikendalikan dapat dianggap penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.
Meskipun tongkat mungkin memiliki peran penegakan hukum yang sah, bila digunakan sesuai dengan
standar hak asasi manusia internasional, semua jenis senjata dampak kinetik genggam lainnya yang
tercantum dalam bagian ini tidak memiliki kegunaan penegakan hukum yang sah dan tidak boleh
digunakan dalam keadaan apa pun ( lihat entri individu untuk informasi).
Potensi Cedera
Cedera akibat senjata dampak kinetik genggam, yang dalam beberapa kasus dapat mengancam jiwa,
meliputi:
•
•
•
•

memar
patah tulang
pendarahan internal dan kerusakan organ
gegar otak dan cedera kepala lainnya.

Senjata-senjata ini terkadang digunakan untuk menerapkan teknik pengekangan yang berbahaya,
termasuk:
•
•

menerapkan pengungkil pada anggota tubuh untuk tunduk melalui rasa sakit
mencekam leher yang membatasi pernapasan (teknik ini dapat mengakibatkan cedera serius
atau kematian karena kompresi saluran napas dan kerusakan pada laring, saluran pernapasan,
dan tulang tiroid).
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3.1

TONGKAT

Fitur Teknis Utama

Terdapat 3 jenis utama tongkat:
• Tongkat lurus – panjang bervariasi dari kira-kira 20cm sampai 2m.
Sering kali terbuat dari karet, plastik, atau kayu.
• Tongkat dengan gagang samping (juga dikenal sebagai tonfa) –
tongkat lurus dengan tambahan gagang samping. Biasanya terbuat
dari plastik atau aluminium.
• Tongkat menyerupai teleskop atau yang bisa diperpanjang –
biasanya memanjang hingga 2 atau 3 kali panjang yang ditarik.
Lazimnya terbuat dari aluminium.
Tongkat banyak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk
mengeluarkan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan melalui
pemukulan. Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan untuk
menggunakannya dengan aman, jika tidak, cedera serius dapat terjadi.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Kekuatan dari tongkat bergagang samping dan tongkat yang lebih
panjang lebih sulit dikendalikan, dan dapat digunakan untuk
menimbulkan cedera yang lebih besar.
Jika diarahkan 'tegak' ke individu target, tongkat dapat menyebabkan
pendarahan dan cedera serius, termasuk cedera pada organ dalam.
Penyerangan pundak dan penyerangan ke kepala dan area rentan
lainnya meningkatkan risiko cedera serius atau kematian.
Tongkat terkadang digunakan untuk menerapkan teknik pengekangan
yang berbahaya, terutama pencekaman leher yang membatasi
pernapasan.
OHCHR: “Pencekaman leher menggunakan tongkat tidak boleh
digunakan, karena menimbulkan risiko kematian atau cedera serius
yang sangat tinggi akibat kompresi pembuluh darah besar atau jalan
pernapasan.” 86

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

OHCHR: “Tongkat tidak boleh digunakan terhadap orang yang tidak
terlibat atau mengancam perilaku kekerasan; penggunaan semacam
itu kemungkinan besar akan dianggap perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat, atau bahkan penyiksaan.” 87
CPT: “merekomendasikan bahwa penggunaan teknik yang melibatkan
kekuatan fisik yang dapat menghambat aliran udara melalui saluran
pernapasan dilarang.” 88

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Dapat dibuat.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para 7.1.5.
86

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para 7.1.5.
87

CoE: CPT, Laporan kepada Pemerintah Slovenia mengenai kunjungan ke Slovenia yang dilakukan oleh CPT dari
31 Januari sampai 6 Februari 2012, 19 Juli 2013, CPT/Inf (2013) 16, para. 67.
88
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▲ Tongkat yang bisa
diperpanjang

▲ Tongkat dengan
gagang samping

▲ Tongkat lurus
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3.2

TONGKAT BERDURI

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

Sebuah tongkat dengan duri tajam (atau tonjolan lainnya), biasanya
terbuat dari logam, tetapi dapat dibuat dari bahan lain seperti karet
keras, plastik, atau kayu.
Penggunaan tongkat berduri dianggap kekerasan yang berlebihan atau
perlakuan kejam atau tidak manusiawi, yang mungkin dianggap
sebagai penyiksaan, karena tidak dapat digunakan tanpa menimbulkan
rasa sakit yang berlebihan dan tidak perlu.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.
Pelapor Khusus untuk Penyiksaan: tongkat berduri terdaftar sebagai
jenis senjata yang secara inheren bersifat kejam, tidak manusiawi,
atau merendahkan martabat. 89
OHCHR: “Penggunaan [tongkat berduri] secara luas dianggap
melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Mereka tidak boleh
digunakan dalam penegakan hukum” 90
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan peralatan
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

HRC PBB, Penggunaan kekuatan ekstra-penahanan dan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman
lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat : catatan / oleh Sekretaris Jenderal, 2017,
89

para. 51.

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para 5.1.
90
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▲ Tongkat logam dengan duri di sepanjang
batang

▲ Tongkat karet dengan duri di bagian
atas
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3.3

PERISAI BERDURI DAN PELINDUNG
BERDURI LAINNYA

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Perisai datar, cembung, atau cekung dengan duri yang menempel
pada bagian muka.
Pelindung tubuh, seperti pelindung lengan, dengan duri yang
menonjol.
Penggunaan perisai berduri atau pelindung berduri dianggap
kekerasan yang berlebihan atau perlakuan kejam atau tidak
manusiawi, yang mungkin dianggap sebagai penyiksaan, karena tidak
dapat digunakan tanpa menimbulkan rasa sakit yang berlebihan dan
tidak perlu.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Pelapor Khusus untuk Penyiksaan: perisai berduri terdaftar sebagai
jenis senjata yang secara inheren bersifat kejam, tidak manusiawi,
atau merendahkan martabat. 91

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE untuk Anti-Penyiksaan melarang perdagangan perisai
berduri.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

HRC PBB, Penggunaan kekuatan ekstra-penahanan dan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman
lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat : catatan / oleh Sekretaris Jenderal, 2017,
91

para. 51.
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▲ Perisai berduri

▲ Pelindung tubuh berduri
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3.4

TONGKAT DENGAN PEMBERAT DAN
SARUNG TANGAN BERAT

Terdapat dua jenis utama tongkat dengan pemberat:
Penggebuk - alat datar yang terdiri dari logam (baja pegas) yang
terbungkus bahan kulit tebal dan digunakan untuk menggebuk atau
memukul seseorang.
Fitur Teknis Utama

Tongkat polisi - tongkat pendek yang terdiri dari baja pegas yang
terbungkus bahan kulit, kadang-kadang diberi pemberat di salah satu
ujungnya dengan isi timah, dan digunakan untuk menyerang
seseorang.
Sarung tangan berat biasanya terbuat dari bahan kulit, dan memiliki
bubuk baja atau timah hitam yang dijahit ke bahan di atas bagian
untuk buku jari, jari, atau punggung tangan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Energi kinetik tambahan yang dihasilkan dari berat sarung tangan atau
tongkat cenderung menyebabkan cedera yang cukup parah, terutama
jika digunakan pada area tubuh yang rentan.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Sepengetahuan Omega, tidak ada pernyataan atau standar dari badan
hak asasi manusia tentang jenis peralatan khusus ini.

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

CCL AS mengendalikan ekspor tongkat.

Pengendalian yang
Diusulkan
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Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

▲Sarung tangan
berat

▲Penggebuk

◄ Tongkat
polisi
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3.5

CAMBUK

Fitur Teknis Utama

Cambuk adalah tongkat yang kuat dan fleksibel, biasanya terbuat dari
bahan kulit atau bahan fleksibel lainnya, atau tongkat dengan secarik
kain atau tali yang terpasang.
Beberapa jenis cambuk mungkin memiliki banyak tali dan/atau
dilengkapi duri, paku, simpul, atau kait, atau mungkin dianyam dengan
kawat.
Pecut adalah sejenis cambuk berat yang secara tradisional terbuat dari
bahan kulit tetapi sekarang juga dibuat dari bahan lain, seperti plastik.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Cambuk paling sering digunakan untuk melakukan hukuman fisik.
Cambuk menyebabkan laserasi dan cedera lainnya, yang dapat
menyebabkan parut permanen. Kurangnya perhatian medis atau
kondisi yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi.
Penggunaannya dianggap kekerasan yang berlebihan atau perlakuan
kejam atau tidak manusiawi, yang mungkin dianggap sebagai
penyiksaan, karena tidak dapat digunakan tanpa menimbulkan rasa
sakit yang berlebihan dan tidak perlu.
Penggunaan cambuk tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang
sah yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu
berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

UE: Sebagai bagian dari komitmennya untuk memerangi penyiksaan,
UE mendesak negara-negara ketiga untuk menghapuskan semua jenis
hukuman fisik yudisial. 92
HRC PBB: "Komite berpendapat bahwa hukuman fisik merupakan
perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat yang bertentangan dengan pasal 7 dari
Kovenan." 93
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa: hukuman fisik yudisial
(pencambukan) melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi
Manusia. 94

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan melarang perdagangan cambuk
dengan beberapa cemeti atau tali dari bahan kulit dan cambuk yang
dilengkapi dengan duri, kait, paku, dll.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.

UE, Pedoman Kebijakan UE Terhadap Negara Ketiga tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Revisi Pedoman 2019, 16 September 2019, para
92

1.1.b.
93

HRC PBB, George Osbourne v. Jamaika, CCPR/C/68/D/759/1997, 13 April 2000.

94

Tyrer v. Britania Raya, 1978.
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Penggunaan harus dilarang.

▲ Cambuk dengan beberapa cemeti (Cat O’ Nine Tails) ©
OwenX.

▲Pecut © OwenX
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4.
PROYEKTIL
DAMPAK KINETIK
YANG
DILUNCURKAN
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04

PROYEKTIL DAMPAK KINETIK YANG
DILUNCURKAN

Proyektil dampak kinetik yang diluncurkan, kadang-kadang disebut sebagai 'peluru bulat', 'peluru
karet', atau 'peluru plastik', dikeluarkan dari kartrid yang diluncurkan dengan senjata, atau granat,
yang dilempar dengan tangan atau diluncurkan dengan senjata. Berbagai jenis kartrid atau granat
dapat berisi jumlah proyektil yang berbeda, dan proyektil juga dapat berbeda dalam ukuran, kelajuan
(kecepatan), dan akurasi. Proyektil tunggal atau ganda dapat berupa pelet, bola, balok, silinder, atau
kantong kain yang diisi dengan pelet ('kantong kacang').
Banyak jenis peluncur yang dapat menembakkan proyektil dampak kinetik (lihat bagian mengenai
peluncur untuk senjata yang tidak terlalu mematikan). Kaliber amunisi yang umum mencakup 37/38
mm, 40 mm, atau 56 mm (peluncur granat), 12 gauge (senapan), dan 9 mm (pistol). Senjata dan
amunisi khusus lainnya juga digunakan.
Proyektil dampak kinetik dirancang untuk menyebabkan trauma benda tumpul daripada trauma
penetrasi (walaupun mereka sering menembus kulit, terutama ketika ditembakkan dalam jarak
dekat); efek yang diinginkan adalah untuk membuat patuh melalui rasa sakit.
Penggunaan
Proyektil dampak kinetik digunakan dalam berbagai jenis operasi penegakan hukum dan keamanan.
Umumnya digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menargetkan individu, yang menimbulkan
trauma benda tumpul untuk membuat patuh, proyektil dampak kinetik juga sering digunakan untuk
membubarkan kerumunan, dan digunakan di tempat-tempat penahanan. Jika mereka mengenai
bagian tubuh yang rentan, mereka dapat menyebabkan cedera; akibatnya, aparat penegak hukum
tidak boleh menargetkan kepala atau tubuh bagian atas dan sebaliknya harus membidik tubuh atau
kaki bagian bawah.
Beberapa amunisi dampak kinetik yang diluncurkan, yang berisi satu proyektil yang tidak terlalu
mematikan dan dapat diarahkan secara akurat, memang memiliki kegunaan penegakan hukum yang
sah bila digunakan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Semua jenis lain dari
proyektil dampak kinetik yang diluncurkan tidak boleh digunakan oleh aparat penegak hukum.
Potensi Cedera
Cedera akibat senjata dampak kinetik yang diluncurkan, yang dalam beberapa kasus dapat
mengancam jiwa, meliputi:
•
•
•
•
•

memar
patah tulang
pendarahan internal dan kerusakan organ
kerusakan penglihatan sementara atau permanen
gegar otak dan cedera kepala lainnya.

Amunisi dengan beberapa pelet kecil menimbulkan risiko yang sangat tinggi untuk menyebabkan
cedera mata dan cedera penetrasi, dan tidak boleh digunakan.
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4.1

AMUNISI YANG BERISI BEBERAPA
PROYEKTIL LOGAM (MEMATIKAN)
Umumnya ditembakkan dari senapan.

Fitur Teknis Utama

Ukuran proyektil logam dapat berkisar dari pelet 'senapan burung'
yang kecil hingga bola 'peluru gotri' yang lebih besar. Semua harus
dianggap sebagai amunisi yang mematikan.
Amunisi ini dirancang untuk menembus jaringan lunak.
Ketika ditembakkan pada jarak yang lebih pendek, amunisi lebih
bergabung, dan karenanya memiliki dampak yang lebih besar untuk
mengenai seseorang.
Pelet bisa mematikan jika ditembakkan dari jarak dekat.
Pelet kecil menghadirkan risiko cedera mata dan cedera penetrasi yang
tinggi.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Bola berukuran lebih besar dapat menyebabkan kerusakan jaringan
lunak yang cukup parah, dan oleh karena itu penggunaannya
meningkatkan kemungkinan cedera serius dan mematikan.
Amunisi ini, dan jenis amunisi mematikan lainnya, tidak boleh
digunakan untuk pengendalian kerumunan.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

OHCHR: “Pelet logam, seperti yang ditembakkan dari senapan, tidak
boleh digunakan [untuk penegakan hukum]”. 95

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan jenis
amunisi ini ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi
ekspor.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan untuk pengendalian kerumunan harus dilarang.

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para. 7.5.6.
95
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Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

▲ Amunisi senapan 12

▲ Kartrid senapan 12 gauge dengan berbagai
proyektil logam
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4.2

AMUNISI DENGAN ENERGI YANG
BERLEBIHAN

Fitur Teknis Utama

Amunisi yang membentur dengan energi yang berlebihan. Kategori ini
termasuk peluru logam berlapis karet.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Amunisi yang membentur dengan energi yang berlebihan dapat
menyebabkan cedera yang cukup parah, termasuk memar akibat
trauma benturan benda tumpul.
Amunisi ini dapat menyebabkan pendarahan dan cedera serius,
termasuk trauma benturan benda tumpul dan cedera pada organ
dalam. Penyerangan ke kepala dan area rentan lainnya meningkatkan
risiko cedera serius atau kematian.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

UNODC dan OHCHR: menyoroti risiko tertentu dari penggunaan peluru
logam berlapis karet, yang menyatakan: "studi telah menunjukkan
bahwa peluru logam berlapis karet dapat menyebabkan kematian dan
kecacatan." 96
OHCHR: “Peluru logam berlapis karet sangat berbahaya dan tidak
boleh digunakan.” 97

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan jenis
amunisi ini ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi
ekspor.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
96

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para. 7.5.8.
97
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▲ Peluru logam berlapis karet yang menunjukkan inti logam
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4.3

AMUNISI DENGAN BEBERAPA PROYEKTIL
Beberapa proyektil yang diisikan dalam amunisi sering kali berupa bola
karet atau balok kayu.

Fitur Teknis Utama

Amunisi semacam ini dapat ditembakkan dari berbagai jenis peluncur
atau dapat dilempar dengan tangan. Kalibernya termasuk 12 gauge
(amunisi senapan), 37/38 mm, 40 mm, dan 56 mm.
Amunisi yang berisi beberapa proyektil bersifat tidak akurat, tidak
pandang bulu, sewenang-wenang, dan tidak dapat digunakan dengan
aman.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Proyektil yang terlalu tidak akurat dapat secara tidak sengaja
mengenai target individu di bagian tubuh yang rentan, seperti kepala,
dan menyebabkan cedera serius.
Proyektil yang tidak akurat dapat mengenai dan melukai orang yang
ada di sekitarnya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

OHCHR: “Beberapa proyektil yang ditembakkan pada saat yang sama
bersifat tidak akurat dan, secara umum, penggunaannya tidak dapat
memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas”. 98
UNODC dan OHCHR: “Senjata yang menembakkan beberapa proyektil
pada saat yang sama … tidak boleh digunakan karena risiko cedera
pada orang yang ada di sekitarnya.” 99
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan jenis
amunisi ini ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi
ekspor.

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Karena beberapa negara menggolongkan amunisi ini sebagai amunisi
'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka tidak selalu
dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor amunisi ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para. 7.5.6.
98

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
99
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▲ Kartrid 44 kaliber dengan beberapa proyektil karet

◄ Kartrid senapan 12 gauge
dengan beberapa proyektil karet
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4.4

AMUNISI DENGAN SATU PROYEKTIL

Fitur Teknis Utama

Amunisi jenis ini dapat ditembakkan dari berbagai jenis peluncur.
Kalibernya termasuk 12 gauge (amunisi senapan), 37/38 mm, 40 mm,
dan 42 mm.
Ini dirancang untuk melumpuhkan target individu melalui trauma benda
tumpul tanpa menembus kulit atau menyebabkan cedera permanen.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Beberapa proyektil semacam itu terlalu tidak akurat, dan tidak dapat
digunakan dengan aman, karena mereka dapat secara tidak sengaja
mengenai target individu di kepalanya dan area rentan lainnya, yang
meningkatkan risiko cedera serius atau kematian.
Proyektil yang tidak akurat dapat mengenai dan melukai orang yang ada
di sekitarnya.
ODIHR: proyektil dampak kinetik "tidak boleh ditembakkan
sembarangan pada kerumunan" 100

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh
Pengendalian yang
Berlaku

OHCHR: "Proyektil dampak kinetik tidak boleh ditargetkan di kepala,
wajah atau leher" 101, dan “proyektil dampak harus mampu mengenai
seseorang dalam diameter 10 sentimeter dari titik yang ditargetkan
ketika ditembakkan dari jarak yang ditentukan”. 102
UNODC dan OHCHR: “Proyektil dampak kinetik yang diluncurkan tidak
boleh digunakan untuk membubarkan perkumpulan yang damai. Dalam
kasus perkumpulan yang berubah menjadi kekerasan, jenis amunisi ini
hanya boleh digunakan oleh penembak jitu terlatih yang mampu dengan
tepat menarget orang-orang yang menimbulkan risiko, dan hanya sesuai
dengan persyaratan kebutuhan dan proporsionalitas yang ketat..” 103
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan jenis
amunisi ini ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi
ekspor. Karena beberapa negara bagian menggolongkan peralatan ini
sebagai peralatan 'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka
tidak selalu dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor senjata ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.
Dapat dibuat.

Pengendalian yang
Diusulkan

100

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia
internasional.

OSCE/ODIHR, Buku pegangan hak asasi manusia tentang pengawasan perkumpulan, 2016, halaman 80-81.

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para 7.5.8.
101

102

Ibid, para. 7.5.4.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
103
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▲ Kartrid 44 kaliber dengan satu bola
karet

▲ Proyektil berujung busa

◄ Proyektil kantong
kacang

◄ Proyektil karet
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05

IRITAN KIMIA

Iritan kimia untuk pengendalian kerumunan 104 adalah sekelompok bahan kimia yang dirancang untuk
sementara menghalangi atau melumpuhkan individu dengan menyebabkan iritasi sensoris dan nyeri
di mata, saluran pernapasan bagian atas dan kulit. Istilah 'iritan kimia' mengacu pada gas air mata
(CS, CN, dan CR) dan semprotan merica (OC atau PAVA), dan Omega juga memasukkan bahan yang
mengeluarkan bau busuk ke dalam definisi ini.
Iritan kimia dapat disebarkan dalam beberapa cara yang berbeda, termasuk sebagai bubuk halus
atau asap melalui proyektil dan granat yang diluncurkan dengan senjata atau dilempar dengan
tangan, melalui penyemprot genggam, penyemprot yang dikenakan di bahu, dan penyemprot ransel,
dan dengan meriam air, di mana bubuk disuspensikan dalam pelarut dan didispersikan sebagai
semprotan halus.
Penggunaan
Iritan kimia dapat ditargetkan pada seseorang, kelompok, atau ke dalam ruangan. Mereka kadangkadang disemprotkan langsung ke mata atau wajah individu, yang merupakan penggunaan yang
tidak tepat. Di banyak negara, iritan kimia semakin banyak digunakan dalam volume besar untuk
membubarkan perkumpulan publik, dan penggunaan yang sembarangan semacam ini menimbulkan
banyak kekhawatiran. Sebagai tambahan, setiap penggunaan pada individu yang sudah dikekang
atau dikendalikan dapat dianggap penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.
Iritan kimia mungkin memiliki peran penegakan hukum yang sah, bila digunakan sesuai dengan
standar hak asasi manusia internasional. Meskipun demikian, mereka sering disalahgunakan, dan
beberapa mekanisme penghantaran, seperti amunisi besar, tidak boleh digunakan.
Potensi Cedera
Cedera akibat paparan iritan kimia, yang dalam beberapa kasus dapat mengancam jiwa, dapat
meliputi:
•
•
•
•
•

mata berair
kesulitan bernapas, batuk, tersedak, dan mati lemas
muntah
iritasi, rasa terbakar, dan kulit melepuh
reaksi alergi yang parah.

Cedera akibat granat atau proyektil yang diluncurkan dapat meliputi:
•
•
•
•
•

memar
pendarahan internal dan kerusakan organ
patah tulang
kerusakan penglihatan sementara atau permanen
gegar otak dan cedera kepala lainnya.

Konvensi Senjata Kimia 1992 menggunakan istilah “zat pengendali kerusuhan”, yang didefinisikan sebagai
“Bahan kimia apa pun yang tidak tercantum dalam Daftar, yang dapat menyebabkan iritasi sensoris atau efek
melumpuhkan fisik dengan cepat pada manusia yang akan hilang dalam waktu singkat setelah berhenti
terpapar.” (Pasal II(7), Konvensi Senjata Kimia 1992). Istilah ini tidak digunakan dalam sumber ini karena
bersifat tidak akurat dan merendahkan untuk menyebut semua perkumpulan publik sebagai kerusuhan. Selain
itu, iritan kimia juga digunakan untuk tujuan selain pengendalian kerumunan.
104
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5.1

CS, CR, dan CN
CS (2-klorobenzalmalononitril), CR (2- kloroasetofenon), dan CN
(dibenzoxazepine) semuanya padat pada suhu kamar.

Fitur Teknis Utama

CS, CN, dan CR adalah zat pemberi efek lakrimasi (pembentuk air mata)
dan berinteraksi dengan reseptor saraf sensoris untuk memberikan rasa
tidak nyaman, rasa sakit yang parah, gatal, dan rasa terbakar, terutama di
mata, saluran pernapasan, dan kulit.
Penggunaan iritan kimia ini secara tidak tepat dan berlebihan akan
menyebar luas, yang dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian
melalui mati lemas, reaksi alergi, overdosis berbahaya, atau efek samping
lainnya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Individu dapat memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap efek CS, CR,
atau CN. Reaksi dapat dipengaruhi oleh penerapan yang berlebihan,
penghantaran dilakukan di ruang tertutup, kontak yang terlalu lama,
kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, dan, untuk reaksi kulit, suhu
tinggi dan kelembapan relatif.
Penggunaan senjata ini bisa bersifat tidak pandang bulu, jika digunakan
saat demonstrasi, orang yang ada di sekitarnya bisa terpengaruh meski
mereka bukan sasaran.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

ODIHR dan Komisi Venesia: “Alat dengan efek sembarangan seperti gas air
mata … harus digunakan untuk tujuan pembubaran saja dan tidak boleh
digunakan di mana orang (peserta / orang sekitar; orang yang melakukan
kekerasan / damai) tidak dapat meninggalkan tempat kejadian. Mereka
hanya boleh digunakan jika kekerasan telah mencapai tingkat sedemikian
sehingga menargetkan individu yang terlibat dalam kekerasan bukan
merupakan tindakan yang memungkinkan atau cukup untuk dilakukan.” 105
Pelapor Khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
dengan damai: gas air mata bersifat tidak pandang bulu karena tidak
membedakan “antara demonstran dan non-demonstran, orang sehat dan
orang dengan kondisi kesehatan.” 106
OHCHR: “Iritan kimia hanya boleh digunakan di mana tersedia informasi
toksikologi yang cukup untuk memastikan bahwa iritan kimia tidak akan
menyebabkan masalah kesehatan yang tidak berdasar.” 107

Contoh
Pengendalian yang
Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

UE memasukkan iritan kimia dalam Daftar Militer UE dan mengharuskan
Negara Anggota untuk melisensikan ekspor mereka.
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini ke
dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.
Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Komisi Venesia dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli
2019, halaman 72-73.
105

HRC PBB, Laporan Pelapor Khusus tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dengan Damai, 21
Mei 2012, A/HRC/20/27, para. 35.
106
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◄ Rumus struktur CN

◄ Rumus struktur CS

◄ Rumus struktur CR

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para. 7.2.3.
107
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5.2

OC DAN PAVA
OC (Oleoresin Capsicum) adalah minyak pada suhu kamar dan secara
alami berasal dari jenis tanaman capsicum (seperti cabai).

Fitur Teknis Utama

PAVA (Asam Pelargonat Vanililamida) adalah padatan pada suhu kamar,
dan merupakan versi sintetis dari OC.
OC dan PAVA keduanya adalah zat pemberi efek inflamasi yang
berinteraksi dengan reseptor saraf sensoris untuk memberikan rasa
tidak nyaman, rasa sakit yang parah, dan gatal atau rasa terbakar,
terutama di mata, saluran pernapasan, dan kulit.
Penggunaan OC dan PAVA secara tidak tepat dan berlebihan akan
menyebar luas dan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian
melalui mati lemas, reaksi alergi, atau overdosis berbahaya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Individu dapat memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap OC dan
PAVA. Kondisi yang memengaruhi perbedaan reaksi termasuk penerapan
yang berlebihan, penghantaran dilakukan di ruang tertutup, kontak yang
terlalu lama, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, dan, untuk
reaksi kulit, suhu tinggi dan kelembapan relatif.
Senjata ini tidak memiliki diferensiasi: jika digunakan saat demonstrasi,
misalnya, orang yang ada di sekitarnya juga bisa terpengaruh meski
mereka bukan sasaran.
CPT: "Semprotan merica adalah zat yang berpotensi berbahaya dan
tidak boleh digunakan di ruang terbatas." 108

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa: semprotan merica “dapat
memberikan efek seperti masalah pernapasan, mual, muntah, iritasi
saluran pernapasan, iritasi saluran air mata dan mata, kejang, nyeri
dada, dermatitis atau alergi. Dalam dosis yang kuat, dapat
menyebabkan nekrosis jaringan di saluran pernapasan atau pencernaan,
edema paru atau perdarahan internal. 109
ODIHR: “OC... [dirancang] untuk disemprotkan ke wajah seseorang. Ini
tidak sesuai untuk tujuan pembubaran atau untuk membuat patuh,
tetapi hanya sebagai pembelaan terhadap individu yang melakukan
kekerasan” 110

Contoh
Pengendalian yang
Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor iritan kimia
ini.
CCL AS mengendalikan ekspor iritan kimia ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

CoE: CPT, Observasi awal yang dilakukan oleh delegasi CPT yang mengunjungi Bosnia dan Herzegovina dari
19 hingga 30 Maret 2007 dan Tanggapan otoritas Bosnia dan Herzegovina, 16 Juli 2007, CPT/Inf (2007) 34,
108

halaman 34.
109

Oya Ataman v. Turki, 74552/01, Dewan Eropa: Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, 5 Desember 2006.

110

OSCE/ODIHR, Buku pegangan hak asasi manusia tentang pengawasan perkumpulan, 2016, halaman 79.
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▲ Rumus struktur molekul OC

▲ Rumus struktur molekul PAVA
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5.3

BAHAN BERBAU
Berbagai bahan kimia yang memiliki bau busuk dan sangat tidak
menyenangkan.

Fitur Teknis Utama

Baunya bisa bertahan lama dan sulit dihilangkan dari pakaian dan
furnitur.
Sarana penyebaran termasuk dengan semprotan genggam, granat,
proyektil yang diluncurkan, drone, dan meriam air.
Tidak diketahui bahan kimia apa yang digunakan dalam alat dengan
bahan berbau, juga belum ada penelitian yang dilakukan mengenai
efeknya pada orang-orang yang menggunakannya. Setiap alat dan
atau metode penggunaan yang diusulkan harus diuji secara
independen untuk menilai risiko medis dan kesehatan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaan bahan berbau untuk membubarkan perkumpulan publik
bersifat tidak pandang bulu, yang mengenai semua orang di area yang
terkontaminasi, dan bisa menjadi hukuman kolektif.
Penggunaan bahan kimia berbau sebagai metode hukuman atau
penghinaan harus digolongkan sebagai perlakuan buruk dan harus
dilarang.
Penggunaan bahan berbau untuk membubarkan perkumpulan publik
bersifat tidak pandang bulu, yang mengenai semua orang di area yang
terkontaminasi, dan bisa menjadi hukuman kolektif.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Pelapor Khusus untuk Penyiksaan:“senjata "tidak terlalu mematikan"
tertentu mungkin memiliki efek jangka panjang atau efek lain yang
dapat diperkirakan sebelumnya, yang harus dipertimbangkan ketika
menilai proporsionalitas penggunaannya, seperti ... efek penghinaan
dari penggunaan pewarna atau bahan berbau.” 111

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian perdagangan untuk
peralatan ini.

Pengendalian yang
Diusulkan

Komposisi kimia harus dipublikasikan.
Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.

HRC PBB, Penggunaan kekuatan ekstra-penahanan dan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman
lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat : catatan / oleh Sekretaris-Jenderal, 2017,
111

para 68.
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▲ Botol bahan berbau

▲ Semprotan bahan
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5.4

GRANAT ATAU KARTRID YANG BERISI
IRITAN KIMIA
Granat iritan kimia dapat dilempar dengan tangan atau diluncurkan
dengan senjata. Proyektil yang diluncurkan dengan kartrid dapat
ditembakkan dari peluncur dan senapan khusus yang tidak terlalu
mematikan.

Fitur Teknis Utama

Granat dan proyektil mungkin berisi segala jenis iritan kimia, dan
campurannya, dan mungkin juga termasuk efek sekunder seperti
pewarna, asap, atau proyektil dampak.
Beberapa granat atau kartrid terpisah menjadi dua atau lebih
'submunisi'.
Beberapa granat atau kartrid berisi bahan peledak untuk menyebarkan
bubuk iritan, dan beberapa berisi kembang api untuk menyebarkan
asap iritan melalui pembakaran.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Orang-orang yang menjadi target, serta orang yang ada di sekitarnya,
dapat dengan mudah cedera oleh dampak kinetik dari amunisi, atau
oleh kepingan, submunisi, atau pecahan peluru.
Karena risiko tinggi, mereka dapat menyebabkan cedera, granat atau
kartrid yang berisi bahan peledak tidak boleh digunakan.
OSCE/ODIHR dan Komisi Venesia: “Kalengan gas air mata tidak boleh
ditembakkan langsung ke seseorang atau melawan seseorang”. 112
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan jenis
proyektil ini ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan
lisensi ekspor.

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Karena beberapa negara menggolongkan peralatan ini sebagai
peralatan 'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka tidak
selalu dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor peralatan ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

Komisi Venesia dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli
2019, halaman 72-73.
112
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▲Kartrid CS 38 mm

▲ Granat CS 40 mm

▲ Granat CS 40 mm

▲ Granat iritan kimia

94

Iritan kimia

5.5

PENYEMPROT GENGGAM

Fitur Teknis Utama

Penyemprot ini menyebarkan iritan sebagai semprotan halus, kabut,
kabut halus, atau sebagai aliran cairan. Jangkauan penyebaran
penyemprot yang berbeda bervariasi.
Penyemprot bervariasi dalam ukuran, dari penyemprot 25ml 'personal’
kecil, hingga penyemprot 500ml yang lebih besar.
Penyemprot mungkin berisi iritan kimia atau campurannya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaan penyemprot genggam dapat menyebabkan cedera serius
atau kematian melalui asfiksia atau keracunan zat, terutama jika
digunakan di ruang tertutup atau terhadap individu yang dikekang.
Sebagian besar semprotan memungkinkan penyemprotan terus
menerus tanpa terputus, dan kemampuan ini berisiko digunakan dalam
jumlah berlebihan terhadap seseorang.
Jika iritan kimia disemprotkan langsung ke mata mereka, maka dapat
menyebabkan kerusakan mata.
Tidak ada standar umum tentang konsentrasi atau jumlah iritan,
keamanan pelarut, atau tekanan semprotan, yang dapat menyebabkan
inkonsistensi dan lebih banyak produk yang berbahaya digunakan.
Penggunaan senjata ini bisa bersifat tidak pandang bulu; jika
penyemprot genggam digunakan saat demonstrasi, orang yang ada di
sekitarnya bisa terpengaruh meski mereka bukan sasaran.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

ODIHR dan Komisi Venesia: “Alat dengan efek sembarangan seperti
gas air mata … harus digunakan untuk tujuan pembubaran saja dan
tidak boleh digunakan di mana orang (peserta / orang sekitar; orang
yang melakukan kekerasan / damai) tidak dapat meninggalkan tempat
kejadian. Mereka hanya boleh digunakan jika kekerasan telah
mencapai tingkat sedemikian sehingga menargetkan individu yang
terlibat dalam kekerasan bukan merupakan tindakan yang
memungkinkan atau cukup untuk dilakukan.” 113

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor
penyemprot portabel yang menargetkan satu individu atau
memengaruhi area kecil.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

Komisi Venesia dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli
2019, halaman 72-73.
113
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◄▲Berbagai ukuran
dan volume
penyemprot
genggam
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5.6

PENYEMPROT IRITAN KIMIA YANG
TERPASANG
Penyemprot ini dirancang untuk dipasang atau ditempelkan pada
dinding, langit-langit, atau pagar.

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Mereka dapat digunakan di dalam atau di luar ruangan, dan dapat
dioperasikan secara manual (yaitu dinyalakan dengan kendali jarak
jauh atau panel kendali jarak jauh) atau secara otomatis
(menggunakan teknologi sensor gerak).
Dispenser ini dirancang untuk dipasangkan dan, dalam beberapa
kasus, berpotensi bersifat otomatis atau semi-otonom. Dengan
demikian, jika digunakan di dalam fasilitas penahanan, ada
kemungkinan bahwa ambang batas penggunaannya akan terlalu
rendah, dan akan digunakan secara tidak tepat.
Penggunaan senjata ini bisa bersifat tidak pandang bulu; jika
digunakan saat demonstrasi, orang yang ada di sekitarnya bisa
terpengaruh meski mereka bukan sasaran.
Jika digunakan di luar, mereka yang ditargetkan harus bisa
membubarkan diri dari area tersebut.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

ODIHR dan Komisi Venesia: “Alat dengan efek sembarangan seperti
gas air mata … harus digunakan untuk tujuan pembubaran saja dan
tidak boleh digunakan di mana orang (peserta / orang sekitar; orang
yang melakukan kekerasan / damai) tidak dapat meninggalkan tempat
kejadian. Mereka hanya boleh digunakan jika kekerasan telah
mencapai tingkat sedemikian sehingga menargetkan individu yang
terlibat dalam kekerasan bukan merupakan tindakan yang
memungkinkan atau cukup untuk dilakukan.” 114

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Peraturan UE untuk Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor
penyemprot yang terpasang yang dapat dipasang di dalam gedung
atau di luar ruangan.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

Komisi Venesia dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli
2019, halaman 72-73.
114
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◄ Dispenser iritan kimia untuk
dinding atau langit-langit

◄ Dispenser iritan kimia untuk
penggunaan luar
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5.7

AMUNISI BESAR YANG BERISI IRITAN
KIMIA
Senjata-senjata ini dirancang untuk menghantarkan iritan kimia di area
yang sangat luas atau jarak yang jauh.

Fitur Teknis Utama

Amunisi ini ditembakkan dari mortir, howitzer, atau sistem artileri.
Beberapa amunisi didorong oleh roket untuk meningkatkan
jangkauannya.
Amunisi besar ini secara inheren bersifat tidak pandang bulu, dan
sejumlah besar iritan kimia yang tersebar dapat menyebabkan cedera
baik pada mereka yang menjadi sasaran maupun orang-orang yang ada
di sekitarnya.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Orang-orang yang menjadi target, serta orang yang ada di sekitarnya,
dapat cedera oleh dampak kinetik dari amunisi, atau oleh kepingan, atau
pecahan peluru.
Amunisi dapat dengan mudah digunakan untuk secara kolektif
memperlakukan atau menghukum sekelompok besar orang.
Karena amunisi berisi iritan kimia dalam jumlah besar yang ditujukan
untuk kegunaan penegakan hukum, amunisi tersebut dapat bertentangan
dengan Konvensi Senjata Kimia, dan oleh karena itu tidak boleh
digunakan oleh Negara Pihak Konvensi.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh
Pengendalian yang
Berlaku

ODIHR dan Komisi Venesia: “Alat dengan efek sembarangan seperti gas
air mata … harus digunakan untuk tujuan pembubaran saja dan tidak
boleh digunakan di mana orang (peserta / orang sekitar; orang yang
melakukan kekerasan / damai) tidak dapat meninggalkan tempat
kejadian. Mereka hanya boleh digunakan jika kekerasan telah mencapai
tingkat sedemikian sehingga menargetkan individu yang terlibat dalam
kekerasan bukan merupakan tindakan yang memungkinkan atau cukup
untuk dilakukan.” 115
Amunisi ini mungkin dilarang menurut Konvensi Senjata Kimia. Konvensi
hanya mengizinkan perdagangan iritan kimia dan mekanisme penyebaran
terkait yang dimaksudkan untuk tujuan penegakan hukum di mana “jenis
dan jumlah [bahan kimia beracun] konsisten dengan tujuan tersebut”.
Tanpa klarifikasi lebih lanjut dari Negara-Negara Pihak Konvensi, tidak
mungkin untuk menentukan apakah amunisi besar ini melanggar
Konvensi.
Jika mereka tidak dilindungi Konvensi, beberapa rezim pengendalian
ekspor nasional memasukkan jenis proyektil ini ke dalam daftar peralatan
mereka yang memerlukan lisensi ekspor.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

Komisi Venesia dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli
2019, halaman 72-73.
115
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◄ ▲ Bom mortir CS
bersenapan 120

◄ Proyektil kartrid CS 64 mm CS
dengan 4 cakram submunisi
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5.8

PENYEMPROT PORTABEL BESAR
Satu atau dua tangki besar atau kalengan dibawa di punggung atau di
atas bahu (tergantung ukuran dan model). Ini biasanya memiliki
kapasitas antara 1 dan 5 liter. Desain pemicu dan nozel bervariasi.

Fitur Teknis Utama

Iritan kimia dapat disebarkan melalui semburan pendek atau melalui
semprotan terus menerus sampai tangki kosong. Sistem ini dapat
menyebarkan semprotan atau aliran cairan.
Dapat berisi segala macam iritan kimia atau bahan berbau (lihat
halaman 87-93), atau campurannya.
Penggunaan penyemprot portabel besar untuk menyebarkan iritan
kimia dapat menyebabkan cedera serius atau kematian melalui asfiksia
atau keracunan zat, terutama jika digunakan di ruang tertutup atau
terhadap individu yang dikekang.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Meskipun penyemprot tertentu dapat digunakan untuk menargetkan
individu atau kelompok kecil, penggunaan mesin fogging atau
penyemprot berkapasitas besar berisiko mengenai semua orang di
area tersebut tanpa pandang bulu.
Penggunaan penyemprot ini meningkatkan risiko terjadinya desakdesakan yang didorong rasa panik, dan tingginya volume iritan yang
tersebar dan efek area yang luas dapat menghalangi orang untuk
melarikan diri.
Sistem seperti itu dapat dengan mudah digunakan untuk secara
kolektif memperlakukan atau menghukum sekelompok besar orang.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

ODIHR dan Komisi Venesia: “Alat dengan efek sembarangan seperti
gas air mata … harus digunakan untuk tujuan pembubaran saja dan
tidak boleh digunakan di mana orang (peserta / orang sekitar; orang
yang melakukan kekerasan / damai) tidak dapat meninggalkan tempat
kejadian. Mereka hanya boleh digunakan jika kekerasan telah
mencapai tingkat sedemikian sehingga menargetkan individu yang
terlibat dalam kekerasan bukan merupakan tindakan yang
memungkinkan atau cukup untuk dilakukan.” 116
OHCHR: "Suatu iritan kimia harus digunakan hanya ... ketika
penghantarannya terhadap target bersifat akurat". 117

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor peralatan
ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

Komisi Venesia dan OSCE/ODIHR, Pedoman tentang kebebasan berkumpul dengan damai, (edisi ke-3), 8 Juli
2019, halaman 72-73.
116

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para 7.2.3.
117
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5.8

PENYEMPROT PORTABEL BESAR

▲ Penyemprot ransel

▲ Penyemprot bahu/bawah lengan
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PELUNCUR
UNTUK
PROYEKTIL YANG
TIDAK TERLALU
MEMATIKAN
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06

PELUNCUR UNTUK PROYEKTIL YANG
TIDAK TERLALU MEMATIKAN

Peluncur yang tidak terlalu mematikan adalah jenis senjata api yang menembakkan amunisi yang
tidak terlalu mematikan. Amunisi tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk
mengendalikan atau membubarkan kerumunan protes (untuk rincian lebih lanjut tentang amunisi
yang tidak terlalu mematikan, silakan lihat bagian di iritan kimia dan proyektil dampak kinetik yang
diluncurkan).
Peluncur ini sering disebut sebagai pistol kerusuhan, pistol anti-kerusuhan, senjata pengendali
kerumunan, atau peluncur yang tidak mematikan/kurang mematikan/tidak mematikan. Peluncur
tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kaliber. Kaliber yang umum termasuk 37/38 mm, 40
mm, 56 mm, dan 12 gauge (senapan). Peluncur bisa berupa peluncur generik yang menembakkan
berbagai amunisi yang tidak terlalu mematikan, atau pistol udara terkompresi yang dirancang khusus
untuk menembakkan proyektil kecil yang khusus.
Penggunaan
Peluncur yang tidak terlalu mematikan sebagian besar dirancang untuk ditembakkan dari jarak jauh,
meskipun hal ini bergantung pada desain peluncur dan jenis amunisi tertentu yang digunakan. Jika
amunisi dari peluncur yang tidak mematikan ditujukan ke bagian tubuh yang rentan, seperti kepala
atau dada, amunisi yang ditembakkan dari peluncur dapat menyebabkan cedera serius atau
kematian.
Potensi Cedera
Trauma dampak amunisi yang ditembakkan dari peluncur yang tidak terlalu mematikan, yang dalam
beberapa kasus dapat mengancam jiwa, dapat meliputi:
• memar
• patah tulang
• pendarahan internal dan kerusakan organ
• kerusakan penglihatan sementara atau permanen
• gegar otak dan cedera kepala lainnya.
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6.1

PELUNCUR DENGAN BEBERAPA LARAS
YANG TERPASANG ATAU YANG DAPAT
DIPASANG
Jangkauan peluncur dan jumlah laras bervariasi. Model saat ini biasanya
memiliki antara 2 dan 36 laras, meskipun beberapa memiliki lebih
banyak. Beberapa model dapat ditumpuk untuk menambah jumlah laras.

Fitur Teknis Utama

Peluncur ini dapat berdiri sendiri atau dipasang ke kendaraan, seperti
kendaraan 4x4, kendaraan darat tak berawak, atau kapal laut. Peluncur
juga dapat dipasang ke struktur permanen seperti penjara, atau
bangunan lain.
Peluncur dapat dioperasikan secara manual melalui kontak operator
langsung atau melalui kendali jarak jauh.
Sifat dari senjata ini memungkinkan untuk menembakkan amunisi
dampak kinetik atau iritan kimia kepada individu, secara berurutan, atau
simultan, yang menyebabkan kebakaran atau semburan api.
Peluncur ini bisa tidak akurat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca,
yang meningkatkan risiko cedera kepala atau tubuh bagian atas.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Jika ditembakkan dari jarak dekat, senjata ini dapat menyebabkan
cedera parah atau kematian.
Penggunaannya dapat menyebabkan cedera akibat panik dan berdesakdesakan, terutama bila digunakan di area tertutup yang lebih besar atau
di mana hanya tersedia jalan keluar yang kecil atau terbatas.
Penggunaannya tidak memenuhi tujuan penegakan hukum yang sah
yang tidak dapat dicapai melalui cara-cara yang tidak terlalu berbahaya.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

UNODC dan OHCHR: “Senjata yang menembakkan beberapa proyektil
pada saat yang sama, atau yang tidak dapat ditargetkan pada individu
tertentu, tidak boleh digunakan karena risiko cedera pada orang yang
ada di sekitarnya.” 118
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini
ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.

Contoh
Pengendalian yang
Berlaku

Karena beberapa negara menggolongkan senjata ini sebagai senjata
'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka tidak selalu
dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor senjata ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan
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Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
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◄ Peluncur granat yang tidak
terlalu mematikan dengan
beberapa laras

◄ Peluncur granat
laras banyak yang
dapat ditumpuk dan
tidak terlalu
mematikan

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
118
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6.2

PELUNCUR AERIAL

Fitur Teknis Utama

Senjata-senjata ini terdiri dari peluncur yang dipasang pada
kendaraan udara berawak atau tak berawak, yang dapat
menyebarkan iritan kimia di area yang luas.
Kendaraan udara mungkin tidak memungkinkan akurasi yang
memadai dalam penargetan untuk memastikan penggunaan yang
sah.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Setiap kendaraan udara harus tetap berada di bawah kendali
manusia yang berarti, dan semua keputusan untuk meluncurkan
proyektil yang tidak terlalu mematikan harus dilakukan oleh
operator manusia untuk tujuan akuntabilitas, dan untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia
internasional.
Penggunaan senjata ini bisa bersifat tidak pandang bulu, jika
digunakan saat demonstrasi, orang yang ada di sekitarnya bisa
terpengaruh meski mereka bukan sasaran.
Jika amunisi dijatuhkan atau diluncurkan secara langsung pada
individu atau kelompok, energi kinetik dari setiap dampak
proyektil atau amunisi membawa risiko cedera yang tidak perlu
yang dianggap merupakan kekuatan yang berlebihan. Risiko ini
secara signifikan lebih besar ketika amunisi dijatuhkan dari
ketinggian atau peluru diluncurkan dari senjata.

Pernyataan dan Standar
dari Badan Hak Asasi
Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

UNODC dan OHCHR: “Senjata yang menembakkan beberapa
proyektil pada saat yang sama, atau yang tidak dapat ditargetkan
pada individu tertentu, tidak boleh digunakan karena risiko cedera
pada orang yang ada di sekitarnya.” 119
Regulasi UE tentang Anti-Penyiksaan mengendalikan ekspor
peralatan ini.
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 94.
119
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▲ Suatu kendaraan udara tak berawak dengan peluncur
terpasang
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6.3

PELUNCUR GENGGAM
Desain peluncur genggam bervariasi, dan dapat berupa peluncur laras
tunggal, laras ganda, atau multitembakan.

Fitur Teknis Utama

Peluncur ini memungkinkan untuk menembakkan proyektil dampak
kinetik atau iritan kimia kepada individu, secara berurutan, yang
menyebabkan kebakaran atau semburan api.
Peluncur ini bisa tidak akurat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi
cuaca, yang meningkatkan risiko cedera kepala dan tubuh bagian atas.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Ketika peluncur multi-tembakan digunakan dalam mode tembakan
otomatis, mereka sangat tidak akurat, dan sulit untuk menargetkan
individu secara akurat.
Jika senjata ini ditembakkan dari jarak dekat, mereka dapat
menyebabkan cedera parah atau kematian.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pernyataan atau standar dari badan
hak asasi manusia tentang jenis peralatan khusus ini, tetapi standar
tentang penggunaan proyektil dampak kinetik dan iritan kimia
umumnya diberlakukan.
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini
ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.
Karena beberapa negara bagian menggolongkan senjata ini sebagai
senjata 'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka tidak selalu
dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor senjata ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan
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Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
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◄ Peluncur granat yang tidak
terlalu mematikan dengan
satu tembakan

◄ Peluncur granat yang tidak
terlalu mematikan dengan dua
laras

◄ Peluncur granat yang
tidak terlalu mematikan
dengan multi-tembakan
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Peluncur

6.4

PELUNCUR GRANAT
Peluncuran granat adalah logam yang dipasang pas di atas laras
senapan atau senapan.

Fitur Teknis Utama

Sebuah granat yang tidak terlalu mematikan kemudian dimasukkan ke
dalam peluncur dan kartrid kosong ditembakkan, yang mengeluarkan
granat.
Peluncur dapat dipasang pas ke laras senapan konvensional atau
senapan serbu, yang mengubahnya menjadi senjata yang tidak terlalu
mematikan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Senjata ini bisa tidak akurat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca,
yang meningkatkan risiko cedera kepala dan tubuh bagian atas.
Jika ditembakkan dari jarak dekat, senjata ini dapat menyebabkan
cedera parah atau kematian.
Sepengetahuan Omega, tidak ada pernyataan atau standar dari badan
hak asasi manusia tentang jenis peralatan khusus ini, tetapi standar
tentang penggunaan proyektil dampak kinetik dan iritan kimia
umumnya diberlakukan.
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini
ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.
Karena beberapa negara bagian menggolongkan senjata ini sebagai
senjata 'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka tidak selalu
dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor senjata ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan
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Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
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▲ Peluncur granat dengan granat 38mm

◄▲ Peluncur granat
dengan granat 38mm
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Peluncur

6.5

SENAPAN

Fitur Teknis Utama

Senapan biasanya berukuran 12 gauge, dan bisa berlaras tunggal atau
ganda.
Senapan dapat menembakkan amunisi yang tidak terlalu mematikan
dan amunisi yang mematikan (Lihat halaman 77).

Masalah Hak Asasi
Manusia

Senapan bisa tidak akurat dan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca,
yang meningkatkan risiko cedera kepala dan tubuh bagian atas.
Jika ditembakkan dari jarak dekat, senapan ini dapat menyebabkan
cedera parah atau kematian.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pernyataan atau standar dari badan
hak asasi manusia tentang jenis peralatan khusus ini, tetapi standar
tentang penggunaan proyektil dampak kinetik dan iritan kimia
umumnya diberlakukan.
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini
ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.
Karena beberapa negara bagian menggolongkan peralatan ini sebagai
peralatan 'warga sipil' atau 'polisi' daripada 'militer', mereka tidak
selalu dikendalikan dan dilaporkan secara memadai.
UE dapat melarang ekspor senjata ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan
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Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
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▲Berbagai desain senapan
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Iritan Kimia

7.
SENJATA DAN
PERALATAN
PENGENDALI
KERUMUNAN
LAINNYA
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07

SENJATA DAN PERALATAN PENGENDALI
KERUMUNAN LAINNYA

Berbagai senjata dan peralatan lainnya dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Selain
beberapa senjata ad hoc atau yang diimprovisasi, aparat juga menggunakan berbagai senjata yang
dirancang khusus yang belum dibahas dalam Panduan ini. Beberapa senjata dan peralatan yang
dirancang khusus ini dibahas pada bagian di bawah ini.
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7.1

ALAT PEMANGGIL AKUSTIK
Alat pemanggil akustik juga dikenal sebagai 'meriam suara', 'alat
pemanggil dan peringatan', dan 'pemanggil keras'.

Fitur Teknis Utama

Alat pemanggil akustik adalah pengeras suara atau megafon yang
dapat digunakan untuk menyampaikan instruksi suara di area yang
luas, atau mengeluarkan 'bunyi peringatan' yang keras dengan
frekuensi tinggi, yang dirancang untuk membubarkan kerumunan.
Alat pemanggil akustik dapat berdiri sendiri, dipasang di kendaraan,
disematkan di pelindung pengendali kerusuhan, atau dikenakan di
tubuh (yaitu di atas bahu atau diikat ke dada).
Perangkat akustik tertentu dirancang hanya untuk menarget kaum
muda. Ini mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, yang
mengiritasi dan sering kali menyakitkan bagi kebanyakan orang di
bawah 20 tahun, tapi hampir tidak terdengar oleh orang tua.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Alat akustik bersifat tidak pandang bulu, karena tidak dapat digunakan
untuk menargetkan individu tanpa memengaruhi orang lain di
sekitarnya.
Penggunaan senjata ini membawa risiko kerusakan pendengaran
permanen, gendang telinga pecah, dan kehilangan kesetimbangan
atau keseimbangan.
Dewan Eropa - Majelis Parlemen: penggunaan pemanggil akustik yang
menargetkan kaum muda melanggar hak asasi manusia, termasuk
larangan diskriminasi, larangan penyiksaan atau perlakuan buruk
lainnya, dan, tergantung pada situasinya, juga melanggar hak anak
atas kebebasan berkumpul dengan damai. 120
OCHCR:“penggunaan yang sembarangan…terhadap orang banyak,
atau terhadap individu yang ditargetkan pada jangkauan di mana
keluaran desibel kemungkinan akan menyebabkan kerusakan
pendengaran permanen, akan melanggar hukum.” 121
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini
ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

Dewan Eropa - Majelis Parlemen, “Melarang pemasaran dan penggunaan alat pembubaran pemuda
“Nyamuk”, Rekomendasi 1930 (2010) Versi final, diadopsi pada 25 Juni 2010, para. 9-12.
120

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para. 7.8.5.
121
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◄ Alat pemanggil akustik
yang dipasang di kendaraan

◄ Alat pemanggil akustik
yang berdiri sendiri
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7.2

SISTEM PENOLAKAN AKTIF

Fitur Teknis Utama

Sistem penolakan aktif adalah jenis senjata dengan energi terarah,
yang dirancang untuk memanaskan kulit dengan berkas energi
gelombang milimeter yang terfokus.
Teknologi senjata ini sedang dalam pengembangan, meskipun model
yang dipasang di kendaraan serta model untuk penggunaan di dalam
ruangan telah dipasarkan.
Berkas energi yang diarahkan bersifat diam-diam dan tidak terlihat,
membuat penghindaran senjata menjadi sulit atau tidak mungkin, yang
dapat menghentikan orang untuk menyebar dengan aman, dan dapat
menyebabkan desak-desakan yang didorong oleh kepanikan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Paparan energi terarah yang lama, terutama yang berkekuatan lebih
tinggi, berpotensi menyebabkan luka bakar tingkat tiga dan cedera
yang berpotensi mengancam jiwa.
Berkas energi dapat melebar, yang dapat mengakibatkan paparan ke
seluruh tubuh yang berbahaya, penargetan lebih dari satu orang pada
satu waktu, atau penargetan kerumunan tanpa pandang bulu. Risiko
ini terutama berlaku untuk model yang lebih besar.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

OHCHR: “Penggunaan [senjata dengan energi terarah yang dapat
menyebabkan cedera serius] secara luas dianggap melanggar hukum
hak asasi manusia internasional. Mereka tidak boleh digunakan dalam
penegakan hukum” 122

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Senjata-senjata ini tidak digunakan secara luas dan sepengetahuan
Omega, tidak ada pengendalian perdagangan pada jenis senjata
khusus ini.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pengujian kepatuhan medis dan hak asasi manusia yang independen
dan transparan diperlukan sebelum membuat keputusan untuk
pembuatan, pembelian, atau penggunaan.

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para 5.1.
122
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▲ Sistem penolakan aktif
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7.3

ANJING POLISI
Polisi menggunakan berbagai jenis anjing dalam pemolisian ketertiban
umum, termasuk Belgian Malinois, German Shepherd, dan Doberman
Pinscher. Anjing yang digunakan umumnya berukuran besar, kuat, dan
agresif.

Fitur Teknis Utama

Selama perkumpulan publik, anjing polisi dapat digunakan sebagai
pencegah dan instrumen kekuatan. Penggunaan khusus termasuk
pendukung barisan, pengawalan pawai, pembubaran kerumunan, atau
membantu penangkapan atau penahanan seseorang.
Praktik pelatihan untuk anjing bervariasi, dan mereka mungkin dilatih
untuk menggonggong sesuai perintah, misalnya, atau menangkap
individu yang ditargetkan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Penggunaan anjing-anjing ini untuk protes polisi dan untuk
mengendalikan kerumunan adalah bermasalah, karena bahkan anjing
yang sangat terlatih dapat menyerang tanpa pandang bulu dan cedera
yang mereka timbulkan mungkin tidak sebanding dengan ancaman
yang ditimbulkan.
Diserang oleh anjing polisi bisa sangat traumatis bagi korban, dan
dapat meninggalkan bekas luka mental yang bertahan lama.
Studi telah menunjukkan bahwa anjing polisi cenderung menggigit
beberapa kali, sering kali di kepala, leher, lengan atas, dan dada. 123

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pengendalian yang
Diusulkan

Komite Palang Merah Internasional: “kehadiran anjing polisi dalam
sebuah demonstrasi mudah dirasakan oleh para peserta sebagai
tindakan agresi dari pihak aparat penegak hukum. Selain itu, anjing
tidak membedakan antara pelaku dan orang yang ada di sekitarnya;
jika tidak dikendalikan dengan ketat, mereka mungkin akan menggigit
siapa saja yang berada dalam jangkauan mereka.” 124
ODIHR: “penggunaan anjing dapat dianggap mengintimidasi,
provokatif, atau menyinggung”, “anjing tidak dapat membedakan
antara mereka yang melanggar hukum dan yang tidak”, dan
“[a]njingtidak boleh digunakan untuk pengendalian kerusuhan,
penahanan atau pembubaran.” 125
Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian atas pemindahan
anjing polisi (selain pengendalian atas ekspor hewan).
Pelatihan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

Lihat Peter C. Meade, ‘Cedera gigitan anjing polisi dan domestik: Apa perbedaannya? Apa implikasi mengenai
penggunaan anjing polisi?’, Cedera Tambahan, Volume 37, Terbitan 11, 2006, Halaman 395-401.
123

Komite Palang Merah Internasional, Untuk melayani dan melindungi: Hak asasi manusia dan hukum
humaniter untuk kepolisian dan dinas keamanan, 2014, halaman 185.
124

125

OSCE/ODIHR, Buku pegangan hak asasi manusia tentang pengawasan perkumpulan, 2016, halaman 72.
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▲ Anjing Polisi © Michael Perekas.

▲ Tampilan anjing polisi © Andrew Campbell.
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7.4

KUDA POLISI
Aparat penegak hukum yang dikerahkan dengan menunggang kuda
biasanya disebut sebagai 'polisi berkuda'.

Fitur Teknis Utama

Polisi berkuda dikerahkan selama perkumpulan untuk memantau dan
mengumpulkan informasi, serta untuk efek jera, untuk membubarkan
kerumunan, atau untuk membuat barisan.
Kuda dapat bereaksi secara tak terduga ketika ketakutan atau terlalu
terstimulasi, yang dapat menyebabkan pengunjuk rasa atau orang
yang ada di sekitarnya terluka.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Karena jabatan perwira yang lebih tinggi, penggunaan senjata
(tongkat) pemukul oleh polisi berkuda membawa risiko orang yang
ditargetkan terpukul di kepala, yang berpotensi menyebabkan cedera
serius atau kematian.
Kelompok tertentu mungkin sangat rentan ketika kuda digunakan
untuk membubarkan kerumunan, terutama mereka yang memiliki
mobilitas terbatas, waktu reaksi yang lambat, atau gangguan
penglihatan (termasuk misalnya penyandang cacat, orang tua, anakanak, orang hamil).

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

ODIHR: “Terdapat risiko cedera tubuh yang serius atau kematian jika
kuda dikerahkan dalam keadaan yang tidak tepat, dan juga
diperhatikan bahwa kehadiran mereka saja dapat meningkatkan
ketegangan yang tidak perlu.” 126

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian atas pemindahan kuda
polisi (selain pengendalian atas ekspor hewan).

Pengendalian yang
Diusulkan

Pelatihan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

OSCE/ODIHR, Buku Pegangan tentang Pemantauan Kebebasan Berkumpul dengan Damai, Edisi Ke-2, 2020,
hlm. 72.
126
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▲ Kuda dilatih untuk digunakan dalam pengaturan kerumunan ©
Stuart Grout
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7.5

PENGHALANG ATAU PAGAR KAWAT
BERDURI ATAU KAWAT DENGAN SILET

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pagar atau jenis penghalang lainnya, yang memiliki kawat tajam yang
dipasang tegak lurus dengan badan utama. Penghalang sering dililit
untuk pemindahan, dan kemudian dapat dikerahkan dengan cepat.

Penggunaan penghalang yang memiliki fungsi ofensif di luar tujuan
utama membatasi akses atau pergerakan, seperti kawat berduri, kawat
dengan silet, atau penghalang berduri lainnya, tidak proporsional dan
tidak perlu dalam pengaturan pengendalian kerumunan, dan harus
dilarang.
Penggunaan jenis penghalang ini sebagai bentuk pengendalian
kerumunan menciptakan risiko cedera yang tidak disengaja atau tidak
proporsional yang berkelanjutan, tanpa pandang bulu, dan tidak
terkendali.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

OHCHR: “Penghalang fisik tidak boleh menimbulkan risiko
keselamatan. Kawat berduri, kawat dengan silet atau penghalang
berduri lainnya biasanya menciptakan risiko cedera yang tidak
semestinya bagi peserta dalam suatu perkumpulan. Bila penghalang
diperlukan, alternatif yang lebih aman harus digunakan”. 127

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

UE dapat melarang ekspor peralatan ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor senjata yang mungkin
digunakan untuk represi internal di negara tujuan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Dilarang untuk digunakan dalam pengendalian kerumunan.

OHCHR, Pedoman Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Terlalu Mematikan dalam Penegakan
Hukum, 2020, para. 6.3.5.
127
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▲ Kawat silet pengerahan cepat
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7.6

PAGAR ATAU PENGHALANG ELEKTRIK
Pagar atau penghalang jenis lain yang dapat menghantarkan sengatan
listrik bila disentuh.

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Terdapat berbagai wujud dan jenis penghalang atau pagar elektrik.
Beberapa dapat menghantarkan sengatan yang berpotensi cedera atau
bahkan fatal, dan yang lain dapat menghantarkan sengatan yang
menyakitkan tetapi tidak membuat cedera.
Penggunaan penghalang yang memiliki fungsi ofensif di luar tujuan
utama membatasi akses atau pergerakan, seperti pagar atau
penghalang elektrik, tidak proporsional dan tidak perlu dalam
pengaturan pengendalian kerumunan, dan harus dilarang.
Penggunaan jenis penghalang ini menciptakan risiko cedera yang tidak
disengaja atau tidak proporsional yang berkelanjutan, tanpa pandang
bulu, dan tidak terkendali.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Sepengetahuan Omega, tidak ada pernyataan atau standar dari badan
hak asasi manusia tentang jenis peralatan ini.

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian perdagangan untuk
peralatan ini.

Pengendalian yang
Diusulkan

127

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Dilarang untuk digunakan dalam pengendalian kerumunan.
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▲ Pagar listrik dengan perimeter
tetap
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7.7

LASER YANG MEMBUTAKAN

Fitur Teknis Utama

Masalah Hak Asasi
Manusia

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku
Pengendalian yang
Diusulkan

Laser yang membutakan dapat berbentuk senapan dengan bipod dan
rel picatinny, berbentuk seperti tongkat, atau dirancang untuk
dipasang sebagai aksesori pada senjata kecil atau senjata ringan.
Senjata-senjata ini secara khusus dirancang untuk digunakan untuk
menyebabkan kebutaan permanen atau kerusakan parah pada
penglihatan.
Laser yang membutakan dapat menyebabkan kehilangan atau
kerusakan permanen pada penglihatan, penglihatan kabur, kepekaan
terhadap cahaya, dan sakit kepala.
Karena pengembangan senjata ini baru-baru ini dan yang sedang
berlanjut, pada tahun 2021, ada kekurangan pengujian laser yang
membutakan, atau kurangnya pelaporan tentang pengujian apa pun
yang telah terjadi.
Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu: senjata yang
membutakan bersifat “sangat mencederakan”. 128
OHCHR: “Penggunaan [laser yang membutakan] secara luas dianggap
melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Mereka tidak boleh
digunakan dalam penegakan hukum” 129
Laser yang membutakan dilarang berdasarkan Protokol IV Konvensi
Senjata Konvensional Tertentu.
Pembuatan harus dilarang.
Pemindahan harus dilarang.
Penggunaan harus dilarang.

UN, Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu Yang Dapat Dianggap
Mencederakan Secara Berlebihan atau Memiliki Efek Sembarangan, (Sebagaimana Diamandemen pada 21
128

Desember 2001), 10 Oktober 1980, 1342 UNTS 137, Protokol IV.

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para 5.1.
129
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▲ Laser yang membutakan berbentuk senapan
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7.8

LASER YANG MENYILAUKAN
Laser yang menyilaukan adalah senjata optis atau alat disrupsi mata,
yang biasanya mencakup laser atau LED. Senjata-senjata ini
dimaksudkan untuk menyebabkan hilangnya penglihatan sementara,
tetapi tidak ada kerusakan jangka panjang pada mata.

Fitur Teknis Utama

Kebanyakan sistem kontemporer yang menyilaukan beroperasi baik di
area merah atau hijau dari spektrum elektromagnetik.
Beberapa produk dapat "menyilaukan" tersangka hingga 1000 m di
siang hari, dan hingga 3000m di malam hari.
Laser yang menyilaukan dapat berbentuk senapan dengan bipod dan
rel picatinny, berbentuk seperti tongkat, atau dirancang untuk
dipasang sebagai aksesori pada senjata kecil atau senjata ringan.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Laser yang menyilaukan dapat menyebabkan kehilangan atau
kerusakan permanen pada penglihatan, penglihatan kabur, kepekaan
terhadap cahaya, dan sakit kepala. Cedera sekunder akibat jatuh,
misalnya, juga dapat terjadi akibat penggunaan laser yang
menyilaukan hingga menyebabkan hilangnya penglihatan sementara.
Pada 2021, terdapat kekurangan pengujian yang dilakukan mengenai
laser yang menyilaukan, atau kurangnya pelaporan tentang pengujian
itu.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

OHCHR: senjata yang menyilaukan tidak boleh digunakan “dengan
maksud untuk membutakan atau di mana kebutaan permanen
kemungkinan terjadi.” 130

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Sepengetahuan Omega, tidak ada pengendalian khusus pada
pemindahan peralatan ini.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 7.6.4.
130

131

Panduan visual peralatan penegak hukum dan keamanan

▲ Laser yang menyilaukan berbentuk
tongkat
◄ Laser yang menyilaukan
berbentuk senapan

▲ Laser yang menyilaukan untuk dipasang pada
senjata.
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7.9

PERISAI

Fitur Teknis Utama

Desain perisai bervariasi, dan bisa berbentuk bulat, persegi panjang,
atau persegi.
Model cembung atau datar paling sering digunakan untuk mengawasi
perkumpulan publik.
Model persegi panjang cekung paling sering digunakan di tempat
penahanan untuk pengeluaran dari sel.
Perisai sering kali transparan atau memuat jendela transparan untuk
memfasilitasi penglihatan aparat.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Jika perisai digunakan secara ofensif, serangan perisai ke area yang
rentan seperti kepala atau leher dapat meningkatkan risiko cedera
serius atau kematian.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

ODIHR: “Harus berhati-hati untuk tidak menggunakan tepi perisai
secara ofensif, karena ini dapat menyebabkan cedera serius, terutama
dengan serangan ke area kepala atau leher, yang mungkin
mematikan.” 131

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.

Pengendalian yang
Diusulkan

Pembuatan harus dikendalikan.
Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

131

OSCE/ODIHR, Buku Pegangan Hak Asasi Manusia tentang Pengawasan Perkumpulan, 2016, halaman 76.
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▲ Perisai transparan

▲ Perisai dengan jendela transparan

▲ Pelatihan pengendalian kerumunan dengan
perisai
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7.10

GRANAT KEJUT (LEDAKAN KILAT, ALAT
PENGALIHAN)

Fitur Teknis Utama

Serangan ledakan dari granat kejut menyebabkan ledakan keras (kirakira 160 - 180 desibel) dan juga kilatan cahaya terang yang hampir
bersamaan. Kombinasi, ini dirancang untuk menyebabkan kebutaan
sementara dan kehilangan pendengaran. Disorientasi ini dapat
menyebabkan individu menjadi panik.
Beberapa jenis granat kejut juga menyebarkan iritan kimia.
Berbagai kaliber dan jenis model tersedia, yang dapat dilempar dengan
tangan atau ditembakkan dengan senapan.
Bagian dari granat bisa menjadi pecahan ketika meledak.
Penggunaan granat kejut dapat menyebabkan risiko kerusakan
pendengaran atau penglihatan jangka panjang setelah penggunaan
granat kejut, karena suara keras dan kilatan cahaya yang terang.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Granat kejut dapat menyebabkan cedera serius atau kematian jika
dilemparkan langsung ke seseorang.
Pecahan dari ledakan granat dapat menyebabkan cedera.
Penggunaannya dapat menyebabkan desak-desakan yang didorong
oleh kepanikan.
OHCHR: “[p]enggunaan granat ledakan kilat kembang api secara
langsung terhadap seseorang adalah melanggar hukum”. 132

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

Contoh Pengendalian
yang Berlaku

Pelapor Khusus tentang Penyiksaan: “alat disorientasi” adalah
“[s]enjata yang mungkin bersifat secara inheren tidak kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat [tetapi] tetap dapat membawa
risiko yang signifikan untuk digunakan dengan cara yang bertentangan
dengan larangan penyiksaan dan tindakan kejam, tidak manusiawi
atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan, sehingga
memberikan penekanan khusus pada persyaratan tindakan
pencegahan.” 133
Beberapa rezim pengendalian ekspor nasional memasukkan senjata ini
ke dalam daftar peralatan mereka yang memerlukan lisensi ekspor.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan granat kejut harus dilarang sebagai metode pembubaran
kerumunan.

OHCHR, Pedoman hak asasi manusia PBB tentang senjata yang tidak terlalu mematikan dalam penegakan
hukum, 2020, para. 6.1.4.
132

HRC PBB, Penggunaan kekuatan ekstra-penahanan dan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman
lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat : catatan / oleh Sekretaris-Jenderal, 2017,
133

para. 52-53.
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▲ Granat kejut yang dilempar
dengan tangan

▲ Granat kejut jenis ranjau darat
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7.11

MERIAM AIR
Sistem bertekanan tinggi yang menyemburkan semburan air, sering kali
dicampur dengan iritan kimia atau pewarna, lebih dari puluhan meter.

Fitur Teknis Utama

Meriam air sering dipasang pada kendaraan pengendali kerumunan,
tetapi juga dapat dipasang di gedung atau dibawa sebagai ransel.
Meriam air digunakan untuk membubarkan kerumunan, menjaga jarak
kerumunan, dan mendukung barisan polisi.
Kekuatan jet air dapat menjatuhkan seseorang, mendorong orang ke
benda yang diam, atau mengambil benda lepas dan mendorongnya
sebagai rudal.

Masalah Hak Asasi
Manusia

Ketika meriam air mengandung campuran air dan iritan kimia, tidak
mungkin untuk menghantarkan dosis iritan yang akurat dan tepat
sasaran. Dengan demikian, mereka bersifat tidak pandang bulu dan
berpotensi berbahaya.
Dalam konteks perkumpulan publik, segala penggunaan meriam air akan
mengenai semua orang di sekitarnya, menciptakan kemungkinan besar
mengenai orang-orang yang melihat. Bahkan ketika menargetkan
mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal, penggunaan meriam air
berisiko menyebabkan bahaya yang tidak proporsional bagi mereka.
Penggunaan meriam air pada suhu di bawah nol dapat menyebabkan
hipotermia dan radang dingin.

Pernyataan dan
Standar dari Badan
Hak Asasi Manusia

UNODC dan OHCHR: “Meriam air tidak boleh digunakan sembarangan
terhadap orang banyak ... Meriam air tidak boleh digunakan terhadap
siapa pun yang tidak dapat bergerak, misalnya pengunjuk rasa yang
mengunci diri di pagar, orang tua, orang yang terluka atau penyandang
cacat, anak-anak dan individu di ketinggian.” 134
ODIHR: rekomendasi penggunaan meriam air meliputi, “[Mereka] tidak
boleh digunakan untuk membubarkan perkumpulan yang damai” dan
“Adanya meriam air dapat dilihat sebagai intimidasi atau provokasi oleh
peserta perkumpulan” 135
CCL AS mengendalikan ekspor peralatan ini.

Contoh
Pengendalian yang
Berlaku

UE dapat melarang ekspor kendaraan ini di bawah rezim sanksinya bila
tujuan sanksi adalah untuk mencegah ekspor peralatan yang mungkin
digunakan untuk represi internal.
Tergantung pada spesifikasinya, beberapa negara juga mengendalikan
ekspor kendaraan pengendali kerumunan yang dipasangi meriam air.
Pembuatan harus dikendalikan.

Pengendalian yang
Diusulkan

Perdagangan dan pemindahan harus dikendalikan.
Penggunaan harus sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.

UNODC dan OHCHR, Buku sumber tentang penggunaan kekuatan dan senjata api dalam penegakan hukum,
2017, halaman 90.
134

135

OSCE/ODIHR, Buku pegangan hak asasi manusia tentang pengawasan perkumpulan, 2016, halaman 77-78.
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◄ Meriam air yang dipasang
pada kendaraan pengendali
kerumunan besar

◄ Meriam air yang dipasang
pada kendaraan pengendali
kerumunan besar
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