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1. Lampiran Naskah Berita Kompas.com 

Artikel 1 

Tanggal  : 23 Maret 2013 

Jam  : 06:17 WIB 

Naskah : 

LP Cebongan Sleman Diserbu, Empat Tewas 

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman, 

DI Yogyakarta, diserbu sekelompok orang pada hari Sabtu (23/3/2013) pukul 

01.00 dini hari tadi. Empat orang dilaporkan tewas. 

Informasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Sabtu pagi ini menyebutkan, 

LP Cebongan didatangi tiga truk bermuatan sekitar 15 orang bersenjata lengkap 

dan menggunakan tutup kepala serta pelindung tubuh. Mereka memaksa masuk 

LP, tetapi dilarang oleh penjaga LP. 

Kelompok bertopeng ini kemudian melempar granat dan melukai penjaga LP, lalu 

mencari pelaku pengeroyokan anggota TNI di Hugos Cafe, Yogyakarta. 

Kelompok bersenjata ini pun menembak mati empat pelaku pengeroyokan 

terhadap anggota TNI di Hugos Cafe. 

Setelah melakukan aksinya, kelompok ini langsung kabur meninggalkan LP. 

 

Artikel 2  

Tanggal : 23 Maret 2013 

Jam  : 11:26 WIB 

Naskah : 

Pemindahan Tersangka Pembunuh Kopassus ke LP Cebongan Janggal 

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum empat korban penembakan 

di Lapas Cebongan, Sleman, menilai pemindahan empat tersangka pembunuhan 

Sertu Santosa, anggota Kopassus Grup II Surakarta, dari rumah tahanan Polda DI 

Yogyakarta ke Lapas Kelas II B Cebongan, Sleman, penuh kejanggalan. 

Sejak dipindahkan dari ruang tahanan Polda DI Yogyakarta, keempat tersangka 

mendapat pengawalan ketat seperti tersangka teroris. 
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"Awalnya semua tersangka ditahan di Polres Sleman, tapi kemudian dipindah ke 

tahanan Polda, Rabu (20/3/2013). Kemudian, Jumat (22/3/2013) jam 11.00 

mereka dipindahkan lagi ke Lapas Cebongan. Kami terus mengikuti pemindahan 

keempat korban. Mereka diperlakukan seperti teroris," kata kuasa hukum korban, 

Riyo Rama Baskara, Sabtu (23/3/2013) di Lapas Cebongan, Sleman. 

Kejanggalan tersebut akhirnya terbukti. Pada Sabtu (23/3/2013) dini hari keempat 

tersangka ditembak gerombolan orang tak dikenal tepat di ruang tahanan Lapas 

Cebongan. Mereka langsung tewas di tempat. 

Menurut Riyo, keempat korban penembakan murni tersangka kasus kriminal dan 

bukan teroris. 

Akan tetapi, saat dipindahkan, mereka seolah-olah diperlakukan seperti tersangka 

teroris dengan pengamanan ketat pasukan bersenjata. 

"Mereka di bawah perlindungan Polda. Polda DI Yogyakarta sendiri belum 

memberitahu kami alasan pasti pemindahan para tersangka ke Lapas Cebongan. 

Mereka hanya mengatakan kamar tahanan Polda sedang direnovasi," paparnya. 

Sebelumnya, Jumat (22/3/2013), kuasa hukum sempat bertemu dengan keempat 

korban dan mengantar dari tahanan di Polda ke Lapas. 

Kuasa hukum juga sempat membahas rencana pengajuan praperadilan menyikapi 

proses pemeriksaan yang dinilai janggal. 

Namun, sebelum proses tersebut dilakukan, keempat tersangka justru ditembaki 

segerombolan orang tak dikenal.  

 

Artikel 3 

Tanggal : 08 April 2013 

Jam  : 10:48 WIB 

Naskah : 

Pantaskah 11 Anggota Kopassus Disebut Kesatria? 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut 

11 anggota Kopassus pelaku penyerangan dan penembakan terhadap empat 

tahanan LP Cebongan, Sleman, sebagai kesatria. Ungkapan tersebut disampaikan 

Presiden setelah Tim Investigasi TNI AD menyampaikan hasil penyelidikan 

http://nasional.kompas.com/read/2013/04/05/14225687
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2410
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2410
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penyerangan LP Cebongan dan menyatakan bahwa peristiwa itu melibatkan 11 

anggota Kopassus. Menurut Presiden, pengakuan para prajurit itu menunjukkan 

sikap yang kesatria.  

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mempertanyakan label 

"kesatria" yang disampaikan Presiden untuk 11 anggota Kopassus itu. Menurut 

Nurul, seseorang bisa disebut kesatria bukan hanya karena mengakui 

kesalahannya, melainkan juga karena menegakkan kebenaran.  

"Menjadi kesatria tidak cukup dengan mengakui kesalahan. Dia juga harus 

menegakkan kebenaran dan bertanggung jawab, adil, selalu siap berkorban untuk 

tegaknya kebenaran dan keadilan," ujar Nurul saat dihubungi, Senin (8/4/2013).  

Nurul menilai kata "kesatria" memiliki makna yang agung. Makna itu harus 

terintegrasi dalam jiwa. "Pertanyaannya, apakah cukup layak label itu digunakan 

hanya untuk membunuh preman," kata Nurul.  

Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah aksi penyerangan yang dilakukan 

dilandasi semangat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberantas 

preman atau hanya karena balas dendam.  

"Jika tindakan extra judicial dibenarkan, maka sesungguhnya negara ini sedang 

krisis hukum," katanya.  

Sebelumnya, Tim Investigasi TNI Angkatan Darat mengungkapkan hasil 

temuannya bahwa 11 anggota Kopassus terlibat dalam kasus penyerangan LP 

Cebongan, Sleman, Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Dalam peristiwa itu, empat 

orang tahanan tewas ditembak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat 

bicara atas hasil temuan investigasi TNI tersebut. Presiden mengapresiasi para 

pelaku penyerangan itu. Para prajurit Komando Pasukan Khusus Grup II Kandang 

Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu dinilai telah bersikap kesatria. 

"Para prajurit tampil bertanggung jawab, kesatria, dan siap menerima sanksi 

hukum apa pun. Bagi saya itu melegakan, itu sifat kesatria, bertanggung jawab 

atas apa yang dilakukan. Itulah prajurit sejati yang harus ditunjukkan kepada 

seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden di Istana, Jumat (5/4/2013) lalu. 

SBY menilai penyerangan Cebongan merupakan bentuk semangat korsa dari 

prajurit TNI. "Ada perilaku dari sekelompok orang, di luar disebut kelompok 

http://nasional.kompas.com/read/2013/04/05/14225687
http://nasional.kompas.com/read/2013/04/05/14225687
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preman, yang dengan sadis membunuh seorang bintara Kopassus TNI AD," 

katanya. 

Meski demikian, SBY menilai tindakan para prajurit itu tak dapat dibenarkan. 

 

Artikel 4 

Tanggal : 10 April 2013 

Jam  : 16:26 WIB 

Naskah : 

 

 

Sebutan Preman Belokkan Kasus LP Cebongan 

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya pemberantasan tindak premanisme dinilai 

dijadikan kedok dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan. Direktur Eksekutif 

Imparsial Al Araf upaya menyebut hal itu sebagai upaya sistematis untuk 

membelokkan persoalan utama dalam insiden penyerangan tersebut. 

"Seruan memberantas premanisme dengan menyetujui tindakan main hakim 

sendiri tanpa melalui proses penegakan hukum adalah keliru dan salah," kata Al 

Araf saat konferensi pers di kantor Imparsial, Rabu (10/4/2013). 

Jika pengalihan isu itu nantinya dijadikan dasar kepercayaan masyarakat untuk 

memberantas premanisme, kata Al Araf, maka tidak menutup kemungkinan kasus 

penyerangan serupa akan terjadi kembali. Apalagi, ada sikap yang mengultuskan 

figur 11 anggota Kopassus yang melakukan penyerangan terhadap Lapas 

Cebongan sebagai pahlawan pemberantas preman. 

"Bahkan, ada yang mengusulkan agar mereka diberi tanda jasa, itu merupakan hal 

yang sangat sesat dan melecehkan negara hukum," ujarnya. 

Al Araf meminta agar pemerintah melakukan upaya hukum serius untuk 

mengusut kasus penyerangan terhadap Lapas Cebongan. Tidak hanya itu, 

pemerintah juga harus menindak dan memberantas segala bentuk premanisme 

yang ada, dengan cara menindak para pelaku premanisme sesuai dengan koridor 

hukum yang berlaku. 
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"Penggunaan cara-cara di luar hukum untuk melawan premanisme adalah salah 

dan harus ditolak. Itu adalah tindakan extra judicial killing yang sama sekali tidak 

dibenarkan," ujarnya.  

 

Artikel 5 

Tanggal : 12 April 2013 

Jam  : 17:41 

Naskah : 

Komnas HAM: Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kasus Cebongan 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan 

telah menemukan empat indikasi pelanggaran HAM yang terjadi dalam 

penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cebongan, Sleman, DI 

Yogyakarta, 23 Maret 2013. Dalam peristiwa itu, empat tahanan Lapas menjadi 

korban penembakan hingga tewas. Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila 

mengatakan, indikasi pelanggaran HAM ini berdasarkan penyelidikan sementara 

yang dilakukan Komnas.  

 

Ia mengungkapkan, indikasi pertama pelanggaran HAM adalah adanya upaya 

perampasan hak hidup terhadap korban penembakan yang dilakukan oleh anggota 

Grup II Kopassus Kartasura.  

"Dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM, tertulis, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya; kedua, setiap orang berhak hidup tenteram, 

aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin," kata Siti, dalam jumpa pers di 

Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013).  

Indikasi kedua pelanggaran HAM  yaitu adanya intimidasi terhadap petugas sipir 

penjaga Lapas Cebongan yang dilakukan oleh para pelaku. "Pada saat kejadian, 

mereka mengancam sipir dengan menggunakan senjata dan granat," ujarnya.  

Indikasi ketiga, jelas Siti, kejadian tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman 

di masyarakat, warga Sleman khususnya, dan warga Yogyakarta pada umumnya. 

"Dalam Pasal 30 UU yang sama disebutkan jika setiap orang berhak atas rasa 

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2410/1/anggota.kopassus.serang.lp.cebongan?657327142
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2410/1/anggota.kopassus.serang.lp.cebongan?657327142


90 

 

aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu," ujarnya.  

Adapun, indikasi terakhir yaitu, ketika keempat tahanan dipindahkan dari Rutan 

Polda Yogyakarta ke Lapas Kelas II B Sleman, keempatnya mendapat 

pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Namun, saat sudah dititipkan, tidak ada 

penjagaan sama sekali dari pihak kepolisian. Padahal, pihak Lapas Cebongan 

telah meminta adanya penjagaan kepada pihak kepolisian. 

"Jadi seolah ada pembiaran dari pihak kepolisian," kata Wakil Ketua Komnas 

HAM Dianto Bacriadi, dalam kesempatan yang sama.  

Hasil temuan Komnas HAM ini berbeda dengan pernyataan Kementerian 

Pertahanan yang justru menganggap tidak ada pelanggaran HAM dalam peristiwa 

pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Cebongan, 

Sleman, DI Yogyakarta. Untuk itu, Kemhan menganggap tidak perlu ada 

pengadilan HAM.  

"Ini bukan pelanggaran HAM karena ada saran dikenakan Undang-Undang HAM. 

Kami ambil sikap tidak sependapat," kata Menteri Pertahanan Purnomo 

Yusgiantoro saat jumpa pers di Gedung Kemhan, Jakarta, Kamis.  

Seperti diberitakan, penyerangan Lapas Cebongan disebut berlatar belakang jiwa 

korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Empat 

tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel 

Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias 

Deki, dan Yohanes Juan Manbait.  

Sebanyak 11 anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan disebut telah 

mengakui melakukan penyerangan. Mereka adalah Sersan Dua US, Sersan Satu S, 

Sertu TJ, Sertu AR, Serda SS, Sertu MRPB, Sertu HS, Serda IS, Kopral Satu K, 

Sersan Mayor R, dan Serma MZ. 

 

2. Lampiran Naskah Berita Detik.com 

Artikel 1 

Tanggal : 23 Maret 2013 

Jam  : 06:40 WIB 
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Naskah : 

Diserbu Kopassus, Dikabarkan Ada Napi Lapas Sleman yang Tewas  

Ditembak 

 

Jakarta - Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta diserbu TNI dari satuan 

Kopassus. Diduga penyerbuan sebagai buntut dari tewasnya seorang anggota 

Kopassus di sebuah cafe di Yogyakarta. 

Informasi yang dikumpulkan detikcom, Sabtu (23/3/32013) penyerbuan dilakukan 

pada pukul 01.00 WIB. Ada 3 truk TNI yang datang ke LP itu. 15 Orang langsung 

turun dan masuk ke dalam. 

Para penyerbu memaksa masuk. Mereka kemudian melukai penjaga. Para 

penyerbu membawa senjata api. Mereka di dalam mencari 4 orang pengeroyok 

anggota TNI di cafe itu. Anggota Kopassus memang tewas dalam insiden 

keributan di cafe itu, beberapa waktu lalu. 

Tak lama setelah menemukan keempat pelaku, para penyerbu melakukan 

eksekusi. Ada napi yang tewas yang ditembak.  

Pihak Lapas yang dikonfirmasi hanya menyebut ada tentara yang menyerbu. "Di 

sini ramai, ada tentara," kata petugas Lapas, Budi saat dikonfirmasi. 

Pihak Humas Kopassus Mayor Munir yang ditanya soal peristiwa ini mengaku 

masih melakukan pengecekan. "Kita cek dulu," kata Munir. 

Demikian juga Wamen Denny Indrayana yang dikonfirmasi. Pihaknya masih 

melakukan pengecekan. 

 

Artikel 2 

Tanggal : 23 Maret 2013 

Jam  : 16:49 WIB 

Naskah : 

Polda Yogya Titip Tahanan ke Lapas karena Penjaranya Bobrok 
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Sleman - Mapolda Yogyakarta mengaku tidak ada indikasi apapun saat 

menitipkan empat tahanan kasus pengeroyokan anggota Kopasus Sertu Santosa. 

Ruang tahanan yang dimiliki Polda saat ini memang sudah jelek. 

Kapolda Yogya, Brigjen Pol Sabar Raharjo mengatakan, tahanan sengaja 

dititipkan ke Lapas Cebongan pada hari Jumat (22/3) siang. Jika tetap berada di 

Polda, ditakutkan akan mudah lari karena ruang tahanan banyak yang rusak. 

"Tahanan Polda itukan hancur, plafonnya jebol sehingga bisa memudahkan 

tahanan lari. Mereka kita titipkan di sini bersama tahanan lain. Ada 11 dengan 

mereka yang kita bawa ke sini," kata Sabar di LP Cebongan, Yogyakarta, Sabtu 

(23/3/2013). 

Saat akan dititipkan tahanannya, Polda sudah menjelaskan ke pihak LP kasus-

kasusnya. Jika kelompok bersenjata bisa masuk ke dalam, Sabar menilai karena 

pertahanan Lapas yang kurang baik. 

Dari keterangan saksi-saksi, kelompok yang masuk semuanya menggunakan 

senjata laras panjang. "Senjata laras panjang semua, ada FN, bahkan ada granat, 

tapi detailnya saja belum tahu," lanjutnya lagi. 

Pada saat penyerangan terjadi, LP Cebongan hanya dijaga oleh 10 petugas. Saat 

penyerangan, hampir semua petugas terluka. 2 Mengalami luka berat, lainnya 

ringan. Mereka ada yang diinjak maupun dipukul. 

 

Artikel 3 

Tanggal : 05 April 2013 

Jam  : 17:29 

Naskah : 

Ical Sebut Penyerang LP Sleman Ksatria Akui Perbuatannya 

Malang - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyebut oknum 

Kopassuspelaku penyerangan LP Sleman bersikap ksatria. Hal itu ditunjukkan 

dengan pengakuan mereka kepada tim investigasi TNI AD. 

"Itu sikap ksatria," kata Ical yang kini juga akrab disapa ARB di Hotel Kartika 

Graha, Malang, Jumat (5/4/2013), sore. 
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Menurut dia, sebagai prajurit TNI harus memiliki sikap seperti itu, bukan malah 

bersembunyi layaknya pengecut. "Prajurit kan ksatria, mereka sudah ditunjukkan 

itu," ucapnya mengulang. 

Ia menambahkan, dengan sikap ksatria itu, penyelidikan kasus itu menemukan 

titik terang, melalui pengakuan dari para pelaku diketahui adalah oknum anggota 

Kopassus. 

"Kalau mereka tidak ngaku, siapa yang akan tahu," tuturnya. 

Di sisi lain, Ical tak menyetujui upaya main hakim sendiri yang dilakukan para 

pelaku. Karena hidup di negara hukum, seyogyanya mereka menghormati proses 

hukum yang berjalan.  

"Iya seharusnya jangan begitu, meski akhirnya mereka bersikap ksatria," 

tegasnya. 

Hikmah dari peristiwa itu, kata dia, aksi premanisme di bumi Indonesia harus 

dihapus. Apapun bentuknya karena memicu perpecahan. "Ini kan karena 

premanisme, faktor itu juga harus dihapus," tandasnya mengakhiri wawancara. 

Penyerangan LP Cebongan Sleman terjadi, Sabtu (23/3) lalu. Dalam jumpa pers, 

tim investigasi TNI AD menyatakan, pelaku penyerangan adalah oknum 

Kopassus. Mereka bergerak spontan karena mengetahui temannya dibunuh 4 

tersangka yang dititipkan di LP. 

 

Artikel 4 

Tanggal : 08 April 2013 

Jam  : 08:56 WIB  

Naskah : 

Masyarakat Sudah Muak dengan Aksi Premanisme! 

Jakarta - Aksi 11 oknum Kopassus yang menyerbu LP Sleman dan menembak 

mati 4 tahanan menuai kontroversi. Sejumlah dukungan datang kepada mereka. 

Nah, dari dukungan yang datang itu, pemerintah seharusnya bisa segera 

mengambil kesimpulan. Masyarakat sudah muak pada premanisme dan tak 

percaya pada hukum. 
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"Ya ini memang fenomena menarik, mengapa ada masyarakat Yogya yang 

memberikan dukungan kepada Kopassus. Ini menjadi refleksi kegerahan 

masyarakat akan keberadaan preman," ujar pakar psikologi massa dari Unpad, 

Zainal Abidin, dalam perbincangan Minggu (7/4/2013) malam. 

Menurut Zainal aksi dukungan yang dilakukan sebagian masyarakat Yogyakarta 

itu juga merupakan bentuk keprihatinan mereka atas tidak adanya rasa aman. 

Ekspresi tersebut, sambung Zainal, juga bisa diartikan sebagai bentuk sindiran 

terhadap aparat kepolisian atas gagalnya upaya pemberantasan preman. 

"Ini kritik terhadap polisi yang mereka anggap tidak bisa memberikan rasa aman. 

Mereka merasa tidak puas dengan ada," kata Zainal. 

Kondisi ketidaknyamanan dengan keberadaan preman itu, kata Zainal, sudah 

dirasakan jauh hari sebelum adanya penusukan anggota Kopassus di Hugos yang 

berujung penyerangan dan 'eksekusi mati' empat pelaku penusukan, di LP 

Cebongan Sleman. 

"Memang ekspresi mereka ini bertentangan dengan proses hukum yang ada. Tapi 

penyerangan dan penembakan ke LP itu hanya momentum saja. Sebelumnya 

mereka sudah merasakan rasa tidak aman akan keberadaan preman," ujar Zainal 

yang pernah 10 tahun tinggal di Yogyakarta ini. 

Pada Minggu, warga Yogya melakukan orasi, mengumpulkan koin untuk anggota 

Kopassus Serka Heru Santosa dan Sertu Sriyono, dan doa untuk Serka Heru 

Santosa yang meninggal menjadi korban premanisme. Koin yang terkumpul 

nantinya akan diserahkan kepada keluarga korban. Mereka juga menggelar aksi 

long march dari perempatan Tugu menuju patung Jenderal Sudirman di halaman 

DPRD DIY. 

"Preman harus diberantas di Yogya maupun di seluruh Indonesia. Maraknya 

premanisme selama ini karena lemahnya penegakan hukum," kata Rendra, saat 

menyampaikan orasinya. 

Aksi ini sebagai sikap warga Yogya yang menginginkan Yogya bebas dari segala 

bentuk premanisme. Mereka mendukung segala upaya dalam memberantas 

premanisme karena aksi-aksi premanisme telah meresahkan semua warga. 
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Artikel 5 

Tanggal : 11 April 2013 

Jam  : 16:05 WIB 

Naskah : 

Menhan: Kasus LP Cebongan Bukan Pelanggaran HAM 

 

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro berpendapat kasus 

penembakan 4 tahanan oleh 11 oknum Kopassus di LP Cebongan bukan 

pelanggaran HAM. Dengan begitu, tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan 

Militer. 

"Dewan Kehormatan Militer tidak perlu dibentuk karena tindak pidana ini 

dilakukan prajurit dan bintara. Ini bukan pelanggaran HAM karena tidak ada 

kebijakan dari pimpinan dalam kasus Cebongan ini," kata Purnomo. 

Hal ini disampaikan Purnomo dalam jumpa pers di kantor Kemenhan,  

Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013). 

Menhan menjelaskan, pelanggaran HAM terjadi apabila ada pembantaian atau 

genosida yang dilakukan secara sistematik sebagai kebijakan pimpinan.  

"Dalam kasus ini (Cebongan), kami tidak sependapat dikatakan sebagai 

pelaggaran HAM," ujar dia. 

Purnomo ingin sistem pertahanan dilengkapi dengan UU Hukum Disiplin Militer 

yang menjamin hak pimpinan dan hak prajurit untuk melakukan pembinaan. 

"Kalau dari sektor kami posisinya cukup jelas bahwa pengadilan HAM tidak 

diperlukan, itu pemikiran dari sektor pertahanan. Walaupun masih dalam proses 

penyidikan tapi dari tim penyidik dari Pangdam Diponegoro sudah jelas tidak ada 

perintah dari atasan," papar Purnomo. 

 

 

 

 




