Data kasus penganiayaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap 3 (tiga) warga oleh aparat TNI, sekuriti dan warga
Lokasi peristiwa
Waktu peristiwa

: Halaman kompleks perumahan The Maple, Jl. Metro Tanjung Makassar, Sulawesi Selatan
: Minggu, 16 April 2017 pkl 04.00 – 09.00 wita

Identifikasi korban
Nama

Andi Ahmad Nur Afdal

Sulaeman

Ikhshan Ashari

Jenis Kelamin

Laki-laki

Laki-laki

Laki-laki

Usia

18 tahun

19 tahun

17 tahun

Pekerjaan

Tidak bekerja

tidak bekerja

Tidak bekerja

Asal/ alamat

Kota Makassar

Kota Makassar

Kota Makassar

Kondisi paska
peristiwa

- Luka lebam dan gores di bagian
wajah, tangan, lengan, dada, perut,
punggung dan paha
- Luka lepuh akibat siraman air
panas di leher, badan bagian depan
dan belakang, tangan dan pahan
- Kepala luka pukul dan terkena
siraman air panas
- Mata sebelah kiri mengalami
pendarahan dalam mengakibatkan
pupil tertutup sebagian
- Alat kelamin digosok dengan
balsem
- Dirawat di RS Bhayangkara selama
4 hari

- Luka lebam dan gores di bagian
wajah, tangan, lengan, dada, perut,
punggung dan paha
- Luka lepuh akibat siraman air
panas di leher, badan bagian depan
dan belakang, tangan dan pahan
- Kepala luka pukul dan terkena
siraman air panas
- Alat kelamin digosok dengan
balsem
- Dirawat di RS Bhayangkara selama
1 hari

- Luka lebam dan gores di bagian
wajah, tangan, lengan, dada, perut,
punggung dan paha
- Luka lepuh akibat siraman air panas
di leher, badan bagian depan dan
belakang, tangan dan pahan
- Kepala luka pukul dan terkena
siraman air panas
- Mata sebelah kanan mengalami
pendarahan dalam mengakibatkan
pupil tertutup sebagian
- Alat kelamin digosok dengan
balsem
- Dirawat di RS Bhayangkara selama
1 hari

Barang milik
diambil

1 unit helm

1 unit helm, 1 unit handphone, STNK
motor, uang sebesar Rp 240.000

1 unit jam tangan, 1 unit helm

Identifikasi Pelaku
Anggota TNI

Sekuriti

Warga Sipil

1. Prada Dwi
- Saat peristiwa mengaku sebagai
anggota POM dari Jakarta
- Aktif melakukan berbagai bentuk
penganiayaan

2 anggota sekuriti perumahan The
Maple

Berdasarkan penuturan korban,
diketahui lebih dari 10 warga sipil yang
terlibat melakukan penganiayaan

2. Sertu Ridho
- Diketahui seorang anggota TNI
AL
- Aktif melakukan berbagai bentuk
penganiayaan
Informasi tambahan: diketahui saat ini
telah ada 4 (empat) anggota TNI
diperiksa di POM

Salah satu sekuriti diketahui bernama
Syahrir

- Warga yang tinggal di kompleks
perumahan The Maple
- Warga yang tinggal sekitaran
kompleks perumahan The Maple

Identifikasi bentuk tindakan penganiayaan dan perlakuan
Ketiga korban mengalami berbagai bentuk penganiayaan dan perlakukan kejam lainnya dari jam 4 hingga jam 9 pagi :
1. Dipaksa mengakui sebagai pelaku begal
2. Pemukulan di seluruh badan dengan menggunakan tangan kosong, alat berupa selang, batang papaya, besi ulir, batang sapu ijuk,
double stik, tongkat
3. Ditampar berkali-kali di pipi kanan dan kiri dengan tangan kosong dan sandal Eiger
4. Ditendang berkali-kali
5. Disiram dengan air panas saat posisi badan melentang terlungkup
6. Pakaian dipaksa dilepas hingga hanya menggunakan celana dalam
7. Dipaksa meminum air got
8. Diteteskan cairan lilin ke badan
9. Diancam akan dibakar menggunakan bensin
10. Diancam sepeda motor akan dibakar
11. Diancam akan dilaporkan ke polisi

