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Kata Pengantar
Perkara hukuman mati sesungguhnya adalah masalah sederhana yang
menjadi rumit akibat banyaknya kepentingan dan propaganda yang
melingkupinya. Mitos sesat yang begitu pekat melekat pada hukuman mati
menyebabkan persoalan hukuman mati semakin rumit untuk diurai sebagai
sebuah diskursus bagi khalayak. Di Indonesia, perkara hukuman mati
mengalami stagnasi berkepanjangan, di tengah tren dunia yang berangsurangsur menghapusnya dari katalog penghukuman. Tak hanya terus-menerus
melakukan vonis maupun eksekusi mati, realita hukuman mati di Indonesia
menunjukkan bahwa prosedur penjatuhan hukuman mati ataupun
pelaksanaan eksekusi mati seringkali ada hanya untuk disimpangi. Hak
terpidana seolah hanya sebatas tinta hitam di buku undang-undang, kerap
direduksi dan aparat pun tampak tak peduli. Rodrigo Gularte misalnya,
jangankan berharap nyawanya selamat, disabilitas psikososialnya saja tidak
dianggap. Semuanya dilakukan hanya demi memuluskan jalan Negara
mengantar Rodrigo ke tiang eksekusi.
Mengingat Indonesia masih memberlakukan hukuman mati dan gejala
menuju penghapusan hukuman mati tak tampak mengeras, maka cita-cita
menghapus pidana mati masih harus menapaki jalan terjal yang panjang.
Penghapusan hukuman mati secara menyeluruh jelas adalah tujuan. Namun,
cara mencapai pemberhentian tersebut tentu bisa ditempuh dengan sejumlah
rute dan strategi. LBH Masyarakat memandang bahwa ketika penghapusan
hukuman mati secara total sulit diwujudkan dalam waktu dekat, maka
abolisi harus direalisasikan secara gradual.
Laporan ini adalah ikhtiar LBH Masyarakat dalam perwujudan abolisi
secara bertahap, yang dibuat dengan maksud untuk memperjelas ketentuan
terkait pidana mati dan eksekusi mati agar hak-hak mereka yang
menghadapi hukuman mati tidak dicurangi. Laporan ini berusaha
membongkar hukum dan kebijakan Indonesia yang berkaitan dengan
hukuman mati, menunjukkan sisi-sisi di mana hak mereka yang menghadapi
hukuman mati tidak terakomodasi. Para penulis menelusuri dan meninjau
perbandingan antara hukum Indonesia dengan standar hak asasi manusia
internasional, dengan menitikberatkan pada empat persoalan kunci, yakni:
hukum acara pidana hukuman mati; tata acara eksekusi mati; perlindungan
hak orang dengan disabilitas psikososial yang berhadapan dengan hukuman
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mati; dan perlindungan hak perempuan yang menghadapi hukuman mati.
Laporan ini juga menyediakan sejumlah rekomendasi-rekomendasi
kebijakan mengenai rumusan yang tepat dalam menjamin hak-hak terpidana
mati dalam menghadapi hukuman mati. Dengan adanya laporan ini, Negara
dapat, setidak-tidaknya menyusun hukum dan kebijakan, baik dalam hal
prosedural pelaksanaan hukuman mati maupun pemenuhan prasyarat dan
syarat yang mengakomodir hak-hak mereka yang berhadapan dengan
hukuman mati. Dengan memperketat penjatuhan pidana mati dan
pelaksanaan eksekusi mati, LBH Masyarakat berharap hal tersebut dapat
berkontribusi dalam menciptakan iklim moratorium hukuman mati,
sekaligus menyiapkan Indonesia sampai pada penghapusan hukuman mati
secara menyeluruh.
Perjalanan LBH Masyarakat merampungkan laporan ini tentu tidak lepas
dari kontribusi para penulis, Raynov Tumorang Pamintori dan Ma’ruf
Bajammal, serta asisten peneliti Hisyam Ikhtiar Mulia, yang bekerja dengan
gigih menyelesaikan studi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
para panel ahli yang bersedia membagikan gagasan dan usulannya terhadap
rancangan laporan ini, Zainal Abidin, Nurkholis Hidayat, Radillah
Khaerany, Permina Sianturi, dan Albert Wirya. Apresiasi juga kami
haturkan kepada kawan-kawan di LBH Masyarakat yang mendukung
penyelesaian laporan ini.
Kami membuka diri terhadap kritik dan masukan untuk kepentingan
penyempurnaan gagasan yang kami usung di dalam laporan ini. Akhir kata,
semoga keberadaan laporan ini bisa membuka ruang diskusi yang lebih
bermakna dalam diskursus publik terkait penghapusan hukuman mati di
Indonesia.
Salam hormat,

Ricky Gunawan, MA
Direktur
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PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Upaya untuk menghapus hukuman mati di Indonesia sudah sering
digaungkan – baik di tingkat nasional maupun internasional – utamanya
oleh organisasi hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, masih terdapat
sejumlah pihak yang berpandangan bahwa hukuman mati masih dibutuhkan
untuk mengatasi persoalan kejahatan. Terdapat setidaknya dua alasan utama
sejumlah pihak mendukung keberlakuan pidana mati. Pertama, mereka
yang mendukung hukuman mati sering mengutarakan alasan penggunaan
hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera/efek gentar. Kedua,
justifikasi penggunaan hukuman mati adalah bahwa mereka yang
melakukan kejahatan yang ‘brutal’ atau ‘serius’, layak dihukum mati karena
perbuatan mereka telah mengakibatkan nyawa orang lain melayang.
Terkait dengan argumen efek jera, terdapat asumsi bahwa hukuman mati
akan membuat orang lain enggan melakukan kejahatan, dan calon pelaku
kejahatan akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatannya. Alasan efek
jera atau efek gentar inilah yang pemerintah Indonesia sering pakai untuk
mempertahankan keberlakuannya. Tetapi, banyak laporan atau studi
kriminologi di berbagai yurisdiksi menyatakan bahwa sifat efek jera dari
hukuman mati tidaklah konklusif.
Dalam konteks kejahatan narkotika, sifat efek jera hukuman mati juga
problematik. Menurut William J. Chambliss, kejahatan narkotika adalah
kejahatan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai instrumental high
commitment, yakni kejahatan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan
tertentu yang dilakukan dengan komitmen tinggi.1 Pelaku yang termasuk
dalam high commitment, salah satunya, adalah yang melakukan tindakan
kejahatan sebagai profesi. 2 Pada tipe ini hukuman tidak akan banyak
berpengaruh walaupun sebagai instrumental acts 3 , 4 . Teori tersebut pun
1

2
3

4

Lihat, Imparsial, Menggugat Hukuman Mati di Indonesia, Imparsial (2010), hal.
69.
Ibid.
Instrumental acts adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu (materi) di luar tindakan tersebut seperti penghindaran pajak, pencurian
kendaraan, dll. (lihat Imparsial (2010), hal. 68).
Ibid.
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sejalan dengan data jumlah orang yang dihukum karena melakukan tindak
pidana narkotika yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.5
Sehubungan dengan argumen kedua di atas, dalam konteks hak asasi
manusia, setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak untuk hidup. Artinya,
hak untuk hidup ini melekat dan berlaku bagi siapapun, termasuk pelaku
kejahatan yang paling brutal sekalipun. Oleh karena itu, persoalan ‘pelaku
kejahatan layak dihukum mati’ adalah pernyataan yang keliru. Pertanyaan
yang sepertinya lebih tepat adalah ‘apakah kita (baik masyarakat maupun
negara) memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa orang lain tidak layak
hidup?’
Hukuman Mati di Indonesia: Hukum, Kebijakan, dan Praktik
Penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri banyak diterapkan pada
tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. 6
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty International,
terdapat setidaknya 47 vonis mati baru di 2017, dengan rincian 33 vonis
mati untuk tindak pidana narkotika dan 14 vonis mati di kasus pembunuhan
berencana. 7 Di antara 47 vonis mati tersebut terdapat 10 orang warga
negara asing.8 Per akhir 2017, terdapat sedikitnya 262 terpidana mati. 9 Di
bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selama Januari 2015 hingga
Juli 2016, terdapat tiga gelombang eksekusi mati dengan total 18 orang
terpidana mati dieksekusi mati, kesemuanya untuk tindak pidana narkotika.
5

6

7

8
9

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum
& HAM Republik Indonesia, jumlah terpidana narkotika bandar (NKB) setiap
tahun secara konsisten mengalami kenaikan, sekalipun pemerintah Indonesia
menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di 2015 dan
2016. Lihat, Sistem Data Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia dalam
smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/.
Secara hukum, sanksi hukuman mati di Indonesia tidak hanya ditujukan pada
tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Terdapat
beberapa kejahatan lain yang mengatur pidana mati, namun pada praktiknya
pidana mati jarang dijatuhkan di kejahatan lainnya. Lihat misalnya, Institute for
Criminal Justice Reform (ICJR), Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia
dari Masa ke Masa, ICJR (2017), untuk elaborasi lebih lanjut terkait praktik dan
hukum/kebijakan hukuman mati di Indonesia.
Amnesty International, Death Sentences and Executions 2017, Amnesty
International (2018), hal. 21.
Ibid.
Ibid.
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Selain itu, di tataran hukum, pidana mati di Indonesia masih dipandang
sebagai hukuman yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan hukum
internasional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam
Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007. Di putusan tersebut, MK
berpandangan bahwa frasa “kejahatan yang paling serius” (“the most
serious crimes”) dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR tidak boleh dibaca terpisah
dengan frasa berikutnya, yaitu “sesuai dengan hukum yang berlaku pada
saat kejahatan itu dilakukan” (“in accordance with the law in force at the
time of the commission of the crime”). Oleh karena itu, menurut MK,
hukuman mati boleh diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang
tergolong ke dalam pengertian “kejahatan-kejahatan yang paling serius
sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan
tersebut”, termasuk kejahatan narkotika tertentu.10
Namun demikian, putusan MK tersebut mengandung beberapa kelemahan.
Pertama, terkait persoalan pembatasan (limitasi) hak asasi manusia.
Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Achmad Rostandi dalam
pendapat berbedanya, larangan pembatasan terhadap tujuh jenis HAM yang
tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) bersifat mutlak. Pembatasan yang diatur
oleh Pasal 28J ayat (2) tidak dimungkinkan terhadap ketujuh jenis hak asasi
tersebut. Sebab, jika pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) berlaku juga
terhadap hak-hak yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1) maka perumus UUD
1945, quad non, telah memuat pasal yang sia-sia atau tidak berguna. 11
Singkatnya, keberadaan pasal larangan pembatasan terhadap tujuh jenis
HAM tidak ada manfaatnya apabila masih bisa dikenai pasal pembatasan
hak. Kedua, terkait tafsir “the most serious crime” yang diberikan MK.
Menurut Komite HAM PBB – yang adalah lembaga yang memiliki tafsir
otoritatif terhadap ICCPR – kejahatan narkotika yang tidak mengandung
unsur penghilangan nyawa secara langsung dan mematikan, tidak dapat
dikategorikan sebagai “kejahatan-kejahatan paling serius” atau “the most
serious crimes”.12 Selain itu, dalam Konvensi PBB Menentang Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 – yang telah Indonesia
ratifikasi – juga tidak menyebutkan bahwa kejahatan narkotika adalah “the
most serious crime”. Terminologi yang dipakai oleh Konvensi Narkotika
1988 tersebut untuk merujuk beberapa aktivitas kejahatan peredaran gelap
10
11
12

Lihat Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, hal. 422.
Ibid, hal. 438.
ICJR (2017), Op. Cit., hal. 201.
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narkotika adalah “particularly serious” atau “secara khusus (dianggap)
serius”. 13 Aktivitas itu antara lain, apabila ada keterlibatan aktivitas
kejahatan terorganisir yang bersifat internasional, memuat unsur
penggunaan senjata api, dan ada viktimisasi atau pemanfaatan anak di
kejahatan tersebut.14 Dengan demikian, baik dari perspektif hukum HAM
internasional maupun hukum narkotika internasional, keberadaan hukuman
mati – termasuk untuk kejahatan narkotika – tidak dapat diterima.
Kelemahan putusan MK tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi
hukuman mati di Indonesia tidak memiliki justifikasi yang meyakinkan.
Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia mulai memikirkan langkah
penghapusan hukuman mati, atau setidaknya menangguhkan penerapannya
(moratorium) terlebih dahulu untuk di kemudian hari akhirnya dihapus
secara penuh. Ditambah lagi, sering terungkap bahwa banyak terpidana mati
yang kerap mengalami pelanggaran hak atas peradilan yang jujur/adil (fair
trial). Sebagai contoh, Rani Andriani, seorang perempuan terpidana mati
Indonesia yang dieksekusi di Januari 2015, adalah seorang perempuan yang
menjadi korban dari sindikat narkotika. Keterlibatan Rani Andriani sebagai
kurir narkotika karena ingin membantu keluarganya yang terbelit utang. 15
Kerentanan Rani ini tidak pernah diperhatikan oleh hakim ketika memeriksa
kasusnya. Serupa dengan Rani adalah kasus Mary Jane seorang perempuan
terpidana mati asal Filipina yang hampir dieksekusi pada pertengahan 2016.
Mary Jane justru dijebak menjadi kurir narkotika oleh sindikat gelap
narkotika. Realitas inilah yang terungkap di detik-detik terakhir menjelang
eksekusinya, yang kemudian membuat Presiden Jokowi menangguhkan
eksekusi Mary Jane.16
Kasus eksekusi mati lain yang bermasalah misalnya, di April 2015, Rodrigo
Gularte seorang terpidana mati asal Brasil yang mengidap paranoid
schizophrenia dan bipolar disorder dieksekusi mati. Padahal menurut
13

14
15

16

Lihat Pasal 3 ayat (5), United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances (1988).
Ibid.
Utami Diah Kusumawati, Ekeskusi Mati Kisah Rani Cianjur dan Sindikat
Narkotika, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150117091922-2025295/eksekusi-mati-kisah-rani-cianjur-dan-sindikat-narkotika/, CNN Indonesia,
17 Januari 2015.
Wahyu Susilo, Aspek-aspek Ketidakadilan dalam Proses Peradilan terhadap
Mary Jane Fiesta Veloso (Prespektif Perbandingan), dalam Unfair Trial Analisis
Kasus Terpidana Mati di Indonesia, Imparsial (2016), hal 113.
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hukum HAM internasional eksekusi mati terhadap orang dengan gangguan
jiwa tidak diperbolehkan. Bahkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Indonesia, orang dengan gangguan jiwa tidak dapat
dihukum.17 Ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman mati juga menimpa
Zulfiqar Ali yang nyaris dieksekusi mati di Juli 2016. Beruntung, Zulfiqar
Ali batal dieksekusi mati di gelombang ketiga eksekusi mati di bawah
pemerintahan Jokowi. 18 Zulfiqar Ali divonis mati karena tuduhan
kepemilikan heroin seberat 300 gram. 19 Namun demikian, pernyataan
keterlibatan Zulfiqar Ali dalam kasus ini didasarkan pada keterangan yang
diberikan oleh Gurdip Singh – seorang terpidana mati lain, asal India –
kepada polisi, yang sebenarnya adalah akibat dari tekanan dan penyiksaan
yang dilakukan oleh polisi.20 Zulfiqar Ali kemudian meninggal dunia pada
Mei 2018 di rumah sakit di Jakarta akibat kanker hati stadium IV yang dia
derita sejak lama.21
Selain Zulfiqar Ali, Merri Utami – seorang perempuan terpidana mati
Indonesia – juga batal dieksekusi di gelombang ketiga.22 Sama seperti Rani
Andriani dan Mary Jane, Merri Utami juga merupakan korban eksploitasi
sindikat gelap narkotika. Merri Utami dipaksa oleh polisi untuk mengakui
kepemilikan heroin seberat 1,1 kilogram yang ditemukan dalam tas yang dia
bawa dari Nepal. Sekalipun ia telah menyangkal bahwa tas tersebut adalah

17

18

19

20
21

22

Ricky Gunawan, Elegi Rodrigo Gularte: Ketika Akal Sehat Dieksekusi Mati,
dalam Unfair Trial Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia, Imparsial
(2016), hal. 44.
Lalu Rahadian, Terpidana Mati Zulfiqar Ali Batal Dieksekusi,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729021624-12-147790/terpidanamati-zulfiqar-ali-batal-dieksekusi, CNN Indonesia, 29 Juli 2016.
Tim Imparsial, Epitome Peradilan Sesat: Analisis Kasus Terpidana Mati Zulfiqar
Ali, dalam Unfair Trial Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia, Imparsial
(2016), hal 19.
Ibid.
Deutsch Welle, Terpidana Mati asal Pakistan Meninggal Dunia di Jakarta,
https://www.dw.com/id/terpidana-mati-asal-pakistan-meninggal-dunia-dijakarta/a-44023747, 31 Mei 2018.
Mohammad Arief Hidayat, Batal Dieksekusi Mati Keluarga Merry Utami Masih
Tertutup, https://www.viva.co.id/berita/nasional/802615-batal-dieksekusi-matikeluarga-merry-utami-masih-tertutup, VIVA, 29 Juli 2016.
LBH MASYARAKAT | 5

milik temannya – yang menjanjikan akan menikahinya – Merri Utami tetap
diproses dan dijatuhi pidana mati.23
Berbeda dengan Zulfiqar Ali dan Merri Utami yang tidak jadi dieksekusi di
menit-menit terakhir, dua orang terpidana mati Michael Titus dan
Humphrey Jefferson (Jeff), tetap dieksekusi mati di gelombang ketiga di Juli
2016. Namun, eksekusi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.
Eksekusi terhadap Michael Titus dilakukan ketika ia tengah berjuang untuk
mengajukan Peninjauan Kembali (PK). 24 Selain itu, notifikasi ekesekusi
yang diberikan kepada istri Michael Titus datang terlambat. Sehingga,
keduanya tidak sempat bertemu hingga akhirnya Michael diterjang timah
panas.25 Sementara di kasus Jeff, dia juga dieksekusi mati pada saat sedang
berupaya mengajukan PK kedua dan sedang menunggu keputusan grasi dari
Presiden Jokowi.26
Absennya eksekusi mati di Indonesia dalam dua tahun terakhir nampaknya
tidak terlepas dari masih banyaknya persoalan yang ditinggalkan dari
eksekusi terakhir di Juli 2016. Di Juli 2017, Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) mengumumkan temuannya bahwa Kejaksaan Agung telah
melakukan maladministrasi di eksekusi mati terhadap Jeff. Menurut ORI,
Kejaksaan Agung telah melanggar hukum karena eksekusi mati dilakukan
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1965 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 Tentang Grasi. Selain itu, ORI melihat adanya diskriminasi yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jeff, karena berkas
permohonan PK kedua tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung. 27 ORI

23

24

25

26

27

Arinta Dea, Eksekusi Mati Merri Utami adalah Eksekusi terhadap Korban
Perdagangan Manusia, dalam Unfair Trial Analisis Kasus Terpidana Mati di
Indonesia, Imparsial (2016), hal 178 dan hal 185.
Fitri Wulandari, Cerita Terpidana Mati Michael Titus Igweh Sebelum Dieksekusi
Mati, http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/29/cerita-terpidana-matimichael-titus-igweh-sebelum-dieksekusi-mati, Tribun News, 29 Juli 2016.
Muslim AR, Istri Michael Titus Igweh Berharap Tak Ada Lagi Eksekusi Mati,
https://www.liputan6.com/news/read/2564888/istri-michael-titus-igweh-berharaptak-ada-lagi-eksekusi-mati, Liputan 6, 30 Juli 2016.
Kumparan, Ombudsman: Eksekusi Mati Humprey Jefferson Melanggar Hukum,
https://kumparan.com/@kumparannews/ombudsman-eksekusi-mati-humpreyjefferson-melanggar-hukum, 28 Juli 2017.
Ibid.
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pun memberikan saran kepada institusi terkait bahwa perlu adanya
perbaikan proses dan teknis pelaksanaan eksekusi.28
Sederet kasus hukuman mati dan eksekusi mati di atas yang sarat dengan
permasalahan serius menunjukkan betapa beragam dan kompleksnya
persoalan yang ada seperti, maraknya rekayasa kasus, pendampingan
hukum yang tidak berkualitas, hingga perspektif penegak hukum yang tidak
sensitif jender. Problematika pelaksanaan eksekusi mati juga menyingkap
adanya kebutuhan yang mendesak akan pembenahan institusional dan
legislasi tentang penjatuhan pidana mati dan eksekusi. Hal ini pun dapat
dilihat sebagai jalan tengah sebelum Indonesia sampai kepada penghapusan
hukuman mati secara total. Semangat penghapusan hukuman mati di
Indonesia sejatinya juga sudah mulai terkuak di dalam Rancangan KUHP
(RKUHP)29, yang menentukan bahwa hukuman mati tidak masuk ke dalam
kategori pidana pokok, melainkan sebagai pidana alternatif. Ketentuan ini
sudah sejalan dengan catatan rekomendasi yang diberikan oleh MK dalam
putusan pengujian norma hukuman mati tersebut di atas.30
Adanya de facto moratorium selama dua tahun (2016-2018), terungkapnya
praktik unfair trial di banyak kasus hukuman mati, dan intensi restriksi
penjatuhan pidana mati sebagaimana tercermin di dalam RKUHP,
membuka jalan bagi masyarakat sipil untuk turut berkontribusi dalam upaya
pengetatan penerapan hukuman mati dan pelaksanaan eksekusi mati di
Indonesia. Namun demikian, ketiadaan eksekusi mati di dua tahun terakhir
masih disertai dengan tingginya laju penjatuhan hukuman mati. Oleh karena
itu, situasi moratorium faktual ini sungguh rapuh.
Mempromosikan Perlindungan Hak (Safeguard Protections) Orang
Berhadapan dengan Hukuman Mati/Eksekusi Mati
Pembahasan penghapusan hukuman mati di tataran internasional
sesungguhnya sudah sejak lama ada di dalam agenda Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Di 1959 Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi
yang meminta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk mempelajari
28
29

30

Ibid.
Ricky Gunawan dan Raynov Tumorang Pamintori, New Hope for the Abolition of
the Death Penalty?, Indonesia at Melbourne,
http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/new-hope-for-abolition-of-the-deathpenalty/, 2 Mei 2017.
Putusan MK (2007), Op. Cit., hal. 430.
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hukuman mati baik secara hukum dan pelaksanaannya di beberapa negara
sekaligus mencoba mengkaji korelasi antara hukuman mati dengan tingkat
kriminalitas. Kajian tersebut selesai di 1962, dengan hasil laporan bertajuk
‘Hukuman Mati’ (Capital Punishment) yang dipresentasikan oleh Marc
Ancel. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa penghapusan hukuman mati
tidak meningkatkan angka kejahatan.31
Pasca laporan hukuman mati tersebut diterbitkan, upaya PBB untuk
menentang penggunaan hukuman mati terus bergulir. Secara konkrit intensi
PBB itu bisa dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pembatasan
penjatuhan hukuman mati hanya terhadap kejahatan serius sebagaimana
tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
(ICCPR) tahun 1966.32 Tidak hanya itu, PBB juga mengeluarkan berbagai
resolusi lainnya, seperti Resolusi Sidang Umum nomor 2393 tahun 1968
mengenai perlunya prosedur hukum yang “sangat hati-hati” dan
“perlindungan hak yang paling memungkinkan” bagi mereka yang
berhadapan dengan hukuman mati.33 Begitu pula dengan Resolusi Dewan
Ekonomi dan Sosial Mei 1971 dan Resolusi Sidang Umum Mei 1971 yang
menyebutkan bahwa negara-negara “didorong” untuk menghapus hukuman
mati. 34 Tujuan PBB mengeluarkan resolusi-resolusi ini adalah untuk
memulai inisiatif yang dapat memperketat penggunaan hukuman mati di
banyak negara.35
Di 1984, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan resolusi
bersejarah yang untuk pertama kalinya memperkenalkan perlindungan hak
(safeguards protection) bagi orang yang berhadapan dengan hukuman
mati. 36 Resolusi ini antara lain menentukan, bagi negara yang belum
menghapus hukuman mati, pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap
kejahatan yang sangat serius (‘the most serious crime’), dengan satu
pengertian bahwa batasannya tidak dapat melampaui dari kejahatan
terencana/intensional, dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi
31

32
33
34

35
36

Hans Goran Franck, Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati, Raoul
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (2003), hal. 59.
Lihat Pasal 6 ayat (2) ICCPR.
Resolusi Sidang Umum PBB (SU PBB) 2393 (XXIII), 26 November 1968.
Resolusi 1574 (L), 20 Mei 1971, dan Resolusi SU PBB 2857 (XXVI), 20
Desember 1971.
Hans Goran Franck (2003), Op. Cit., hal. 61.
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50, 25 Mei 1984.

8 | MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK ORANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMAN MATI/EKSEKUSI

yang luar biasa lainnya. 37 Resolusi 1984 ini juga menyatakan bahwa
hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam hal derajat kesalahan terdakwa
didasarkan pada ‘bukti yang jelas dan meyakinkan, tanpa adanya keraguan
sedikitpun’.
Di tataran hukum internasional, berbagai perkembangan upaya
penghapusan hukuman mati yang termaktub di dalam resolusi-resolusi PBB
semakin terkonsolidasi dengan kelahiran Protokol Opsional Kedua ICCPR
mengenai Penghapusan Hukuman Mati di 1989. Kemunculan Protokol
Opsional Kedua ini berangkat dari usulan pemerintah Jerman sejak 1980.
Setelah melalui serangkaian proses konsultasi dan negosiasi, Protokol
Opsional Kedua ini akhirnya diadopsi oleh PBB pada 15 Desember 1989.38
Sejak tahun 1989 hingga tahun 2018 ini telah ada 86 negara yang telah
meratifikasi Protokol Opsional Kedua tersebut.
Perkembangan global per 2018 menunjukkan bahwa 170 negara telah
menghapuskan atau memberlakukan moratorium hukuman mati baik secara
hukum atau dalam praktik, atau telah menangguhkan hukuman mati sejak
lebih dari 10 tahun.39 Sementara itu, dari 193 negara anggota PBB, hanya
23 negara yang masih melakukan setidaknya satu eksekusi dalam satu
dekade terakhir.40
Belajar dari tren global, banyak negara yang telah menghapus hukuman
mati melalui penghapusan hukuman mati secara langsung ataupun melalui
putusan pengadilan (Mahkamah Konstitusi), maupun melalui pengetatan
penjatuhan hukuman mati secara bertahap, atau moratorium hukuman mati
terlebih dahulu. Sejumlah negara retensionis sendiri juga menunjukkan
serangkaian upaya abolisi. Di 2011, Cina menghapus 13 dari 68 jenis
kejahatan yang dapat dijatuhi dengan hukuman mati. 41 Di 2013, Uganda
mengeluarkan panduan pemidanaan (sentencing guidelines) yang
menentukan bahwa penjatuhan hukuman mati hanya dapat dilakukan

37
38
39

40
41

Ibid.
Resolusi SU PBB 44/128, 15 Desember 1989.
BBC, Negara mana yang masih menerapkan hukuman mati?,
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508, 15 Oktober 2018.
Ibid.
Penal Reform International (PRI), Death Penalty Information Pack, PRI (2017),
hal. 25.
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terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara brutal. 42 Di 2017,
Singapura juga telah mengkaji aturan penjatuhan hukuman mati dari
mandatori (wajib) menjadi diskresi hakim.43 Terakhir dan yang terbaru, di
2018, Malaysia, tengah menyiapkan penghapusan hukuman mati secara
langsung.44
Berkaca dari tren global dan perkembangan restriksi dan limitasi hukuman
mati di atas, LBH Masyarakat memandang bahwa setidak-tidaknya jika
Indonesia memang belum mampu (atau mau) menghapus hukuman mati
secara langsung, penerapan pidana mati dan eksekusi mati haruslah
diberlakukan secara sangat ketat dan sejalan dengan standar hukum
internasional. Sebagai wujud merespon momentum tersebut di atas dan
manifestasi keresahan yang ada akibat masih maraknya penjatuhan pidana
mati secara sewenang-wenang, LBH Masyarakat berinisiatif menyusun
laporan yang memuat panduan perlindungan hak (safeguard protections)
atau prinsip kehatian-kehatian dalam penjatuhan pidana mati dan
pelaksanaan eksekusi mati. Laporan ini menjadi penting untuk disampaikan
kepada pemangku kepentingan agar penjatuhan pidana mati dan
pelaksanaan eksekusi mati terus diperketat, sekaligus sebagai upaya
mengarah ke moratorium hukuman mati dan akhirnya penghapusan
hukuman mati di Indonesia.

42
43

44

Ibid.
Imelda Saad dan S. Ramesh, Singapore Completes Review of Mandatory Death
Penalty, https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-completesreview-of-mandatory-death-penalty-8369356, Channel News Asia, 21 Maret
2017.
Ardi Priyatno Utomo, Malaysia Pertimbangkan Penghapusan Hukuman Mati,
https://internasional.kompas.com/read/2018/10/10/20414751/malaysiapertimbangkan-penghapusan-hukuman-mati, Kompas.com, 10 Oktober 2018.
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HUKUMAN MATI DAN PENTINGNYA JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA,
TERDAKWA ATAU TERPIDANA
Perdebatan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia terus
berlangsung antara pihak yang mendukung penerapannya dan pihak yang
menuntut jenis hukuman tersebut untuk dihapuskan. Salah satu alasan
utama kelompok abolisionis mendesak penghapusan hukuman mati karena
hukuman tersebut berpotensi membawa orang-orang yang tidak seharusnya
dinyatakan bersalah ke hadapan regu tembak. Hal ini mengingat sistem
peradilan pidana adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh manusia, dan
oleh karenanya secara inheren akan selalu mengandung potensi kekeliruan
manusia (human error). Hal itu akan semakin buruk ketika sistemnya
dijalankan oleh oknum-oknum yang koruptif.
Buruknya sistem peradilan pidana setidaknya tercermin dari berbagai
laporan yang menyampaikan adanya hak-hak mendasar tersangka atau
terdakwa yang terlanggar pada saat proses penyidikan atau persidangan
berlangsung. Padahal, hak-hak tersebut bersifat fundamental seperti hak
atas pendampingan hukum sejak saat penangkapan serta di berbagai
tingkatan proses peradilan; hak untuk bebas dari penyiksaan; hak atas
penerjemahan bahasa yang tersangka/terdakwa pahami; hak untuk
mengajukan upaya hukum serta mendapat penundaan eksekusi ketika
permohonan grasi belum diputus; serta hak untuk mendapat keringanan
hukuman atau pengampunan. Amnesty International mencatat berbagai
pelanggaran hak tersebut dan memublikasikannya di dalam laporan berjudul
‘Keadilan yang Cacat’ pada tahun 2015.45
Selain itu, terdapat sejumlah kasus spesifik yang menjadi sorotan publik
oleh karena karakteristik khusus subjek terpidana mati atau hal lain yang
melingkupi kasus-kasus tersebut. Misalnya, kasus-kasus yang dialami
perempuan terpidana mati, baik warga negara asing maupun Indonesia,
45

Amnesty International, Keadilan yang Cacat: Peradilan yang Tidak Adil dan
Hukuman Mati di Indonesia,
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2124342015INDONESIAN.
PDF, Amnesty International (2015). Di Indonesia sendiri banyak organisasi hak
asasi manusia yang menerbitkan laporan dokumentasi pelanggaran HAM di
kasus-kasus hukuman mati secara berkala.
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yang mengundang simpati masyarakat. Mary Jane Veloso, seorang buruh
migran asal Filipina, dinyatakan bersalah atas kasus penyelundupan 2,6
kilogram heroin. Di tahun 2015, eksekusinya ditunda oleh pemerintah di
menit-menit akhir setelah orang yang diduga merekrut dan menipunya
untuk membawa narkotika tersebut menyerahkan diri kepada aparat
kepolisian di Filipina. Situasi tersebut membuat kesaksian Mary Jane
dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan upaya membongkar praktik
peredaran gelap narkotika yang lebih besar, dan juga perdagangan
manusia.46 Ada pula Merri Utami, seorang warga negara Indonesia, yang
diduga kuat korban perdagangan manusia serta mengalami tindak kekerasan
dan pelecehan oleh oknum petugas kepolisian.47
Salah satu isu yang juga mengemuka di dalam pelaksanaan hukuman mati
di beberapa tahun terakhir adalah adanya orang-orang dengan gangguan
jiwa yang terancam dieksekusi. Hal ini tercermin di dalam kasus Rodrigo
Gularte, seorang warga negara Brasil. Rodrigo divonis bersalah atas
penyelundupan kokain seberat 19 kilogram ke Jakarta. Belakangan, ia
diketahui mengidap gangguan kejiwaan yang menurut tim kuasa hukumnya
telah terdeteksi sejak sebelum terjadinya tindak pidana.48 Sayangnya, fakta
ini tidak terungkap sepanjang proses persidangan sampai upaya hukum yang
bisa ditempuh telah habis. Hal tersebut kemudian mengundang respon dari
Jaksa Agung yang kemudian mengorganisir sendiri pemeriksaan kesehatan
sebagai bentuk ‘second opinion’ terhadap Rodrigo dan mengklaim hasilnya
mengindikasikan bahwa Rodrigo sehat secara mental.49

46

47

48

49

Victor Maulana, Tunda Eksekusi Mary Jane, RI Hormati Hukum Filipina,
Sindonews.com, https://international.sindonews.com/read/995330/40/tundaeksekusi-mary-jane-ri-hormati-hukum-filipina-1430290252, 29 April 2015.
Kristian Erdianto, Antara Hidup dan Mati, Kisah Merry Utami Terjerat Ancaman
Eksekusi, Kompas.com,
https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/10125591/antara.hidup.dan.mati.kis
ah.merry.utami.terjerat.ancaman.eksekusi, 29 Juli 2016.
Ging Ginanjar, Dikecam, rencana eksekusi penderita gangguan mental, BBC
Indonesia,
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150305_eksekusi_rodri
go_protes, 5 Maret 2015.
Yohannie Linggasari, Jaksa Agung Harus Transparan atas Opini Kedua Rodrigo
Gularte, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150419140007-12-47705/jaksa-agungharus-transparan-atas-opini-kedua-rodrigo-gularte, 19 April 2015.
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Di samping kasus Rodrigo, sebagian besar terpidana mati, baik di Indonesia
maupun di luar negeri, juga disinyalir mengidap gangguan psikologis atau
kejiwaan setelah mereka divonis mati akibat adanya death row phenomenon,
atau fenomena deret kematian. Tidak ada definisi hukum yang baku terkait
fenomena ini, tetapi secara umum, fenomena deret kematian bisa diartikan
sebagai suatu tekanan mental dan psikologis luar biasa akibat penundaan
yang berkepanjangan terhadap eksekusi mati yang diakumulasi dengan
kondisi yang buruk di dalam fasilitas penahanan. 50 Insitute for Criminal
Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa waktu tunggu yang harus dilalui
para terpidana mati di Indonesia sebelum mereka dieksekusi bisa mencapai
20 tahun.51 Ditambah lagi fakta bahwa kondisi dan pelayanan di fasilitas
rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia
yang masih buruk. Sepanjang tahun 2016 saja, tercatat ada 120 kasus
kematian tahanan dan narapidana di dalam rutan dan lapas dengan rincian
57 dari kematian tersebut (sekitar 47,5%) diduga disebabkan oleh sakit, 25
disebabkan bunuh diri, 13 akibat pembunuhan, 6 akibat kerusuhan, dan 19
lainnya tidak diketahui penyebabnya. 52 Fenomena ini tentu saja patut
mendapat perhatian khusus karena rentannya terpidana mati di Indonesia
menghadapi kondisi-kondisi yang dapat mengancam nyawa mereka sendiri
di dalam rutan atau lapas.
Sebagai negara yang masih menerapkan hukuman mati, maka Indonesia,
dalam hal ini melalui infrastruktur penegakan hukumnya, memiliki
kewajiban untuk melaksanakannya secara sangat hati-hati agar tidak sampai
terjadi pencabutan hak untuk hidup secara sewenang-wenang. Sistem
peradilan pidana, seberapa pun diklaim sempurna, tetaplah dijalankan oleh
manusia, sehingga tetap ada potensi terjadinya kelalaian atau kesalahan
yang dapat berujung pada penjatuhan hukuman mati pada orang yang tidak
selayaknya dihukum. Mengingat sifatnya yang tidak dapat mengembalikan
nyawa yang hilang, penjatuhan pidana mati haruslah menghormati segala
bentuk restriksi yang diatur oleh standar HAM internasional.53 Oleh sebab
50
51

52

53

PRI (2017), Op. Cit., hal. 35.
Bagus Wijanarko, Puluhan Tahun Menunggu Eksekusi Mati, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151009221957-12-84088/puluhantahun-menunggu-eksekusi-mati, 10 Oktober 2015.
Albert Wirya dan Astried Permata, Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan,
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (2017), hal. 9.
Pelapor Khusus PBB untuk urusan eksekusi ekstra-yudisial, E/CN.4/1997/60,
paragraf 73, 24 Desember 1996.
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itu, proses peradilan yang atas kasus-kasus hukuman mati harus
dilaksanakan dengan memenuhi standar tertinggi dalam hal
independensi, kompetensi, objektivitas, dan imparsialitas, sesuai
norma dan prinsip hukum HAM internasional yang berlaku.54 Pelapor
Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Eksekusi di Luar
Peradilan atau Sewenang-wenang menjabarkan standar tersebut lebih lanjut
dengan elemen bahwa: 1) tersangka/terdakwa yang menghadapi ancaman
hukuman mati harus memperoleh manfaat dan pendampingan hukum yang
kompeten di setiap tingkatan proses peradilan; 2) pengumpulan dan
penilaian terhadap alat bukti dilakukan dengan standar yang tinggi
sehingga terdakwa dapat dihukum tanpa adanya sedikitpun keraguan
atas dugaan kesalahannya; dan 3) segala hal yang meringankan terdakwa
wajib dipertimbangkan oleh hakim.55
Berkaca pada banyaknya kontroversi serta tingginya atensi publik terhadap
kasus-kasus hukuman mati, memperlihatkan adanya masalah dalam
penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan demikian, perlu ada
perbaikan yang substansial terhadap sistem peradilan pidana yang berjalan,
khususnya dalam menghadapi kasus yang diancamkan dengan pidana mati.
Laporan ini akan menyoroti berbagai masalah penerapan hukuman mati
serta merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dipercaya dapat
menjamin dan meningkatkan perlindungan HAM orang-orang yang
berhadapan dengan hukuman mati atau eksekusi mati, selama pemerintah
masih memilih untuk menerapkan jenis penghukuman tersebut. Analisis
persoalan dan rekomendasi dalam laporan ini akan difokuskan pada 3 (tiga)
hal. Pertama, penguatan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa agar
tidak terjadi kesalahan prosedural sekaligus menutup ruang kesewenangwenangan bagi aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan kesalahan
dalam penjatuhan hukuman mati. Kedua, perhatian dan perlindungan
khusus juga wajib diberikan kepada orang dengan disabilitas psikososial
dan perempuan yang berhadapan dengan hukuman mati karena preseden
yang ada memperlihatkan rentannya mereka mendapatkan vonis mati.
Ketiga, dengan adanya fenomena ketidakpastian waktu eksekusi bagi
terpidana mati di tengah kondisi rutan atau lapas yang tidak manusiawi,
maka peningkatan fasilitas dan mutu layanan di rutan atau lapas juga perlu
54

55

Pelapor Khusus PBB untuk urusan eksekusi ekstra-yudisial, E/CN.4/1998/68,
paragraf 83, 23 Desember 1997. Lihat juga PRI, Op.Cit., hal. 28.
Ibid.
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dilakukan demi melindungi para terpidana mati dari pelanggaran HAM
yang berulang-ulang.
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PENGUATAN HUKUM ACARA PIDANA
DALAM KONTEKS HUKUMAN MATI
I. Standar Internasional dan Regional
Jaminan Hak Pra-Persidangan56
Hukum internasional memandang perlindungan yang paling esensial
terhadap orang yang berhadapan dengan hukum adalah adanya jaminan fair
trial (peradilan yang jujur) yang setara, sebagaimana termaktub dalam Pasal
14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR) 57 ,
termasuk adanya pendampingan hukum yang memadai dalam setiap tingkat
proses hukum.58 Senada dengan hal tersebut, Dewan HAM PBB juga telah
menyatakan bahwa hak atas pendampingan hukum adalah komponen
esensial dari prinsip fair trial dalam peradilan pidana dan kualitas
pendampingan tersebutlah yang dapat menjadi faktor penentu apakah
seorang terdakwa pada akhirnya akan dihukum mati atau tidak. 59 Komite
HAM PBB telah menyatakan bahwa suatu putusan hukuman mati dapat
digolongkan sebagai pencabutan hak atas hidup dengan sewenang-wenang

56

57

58
59

Pembahasan hak-hak yang disebutkan dalam subbab ini bukan secara serta merta
berarti bahwa hak tersebut hanya wajib dijamin selama proses pra-persidangan.
Hak-hak tersebut tetaplah penting untuk dijamin ketika persidangan berjalan dan
setelah putusan dijatuhkan, khususnya terhadap hak atas pendampingan hukum
yang efektif serta hak atas penerjemah.
Pasal 14 ICCPR menjabarkan standar minimum pelaksanaan peradilan yang
jujur/adil bagi setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana, yang mencakup
pemenuhan hak-hak mendasar, di antaranya sebagai berikut: a) hak untuk
diperlakukan secara adil dan transparan oleh peradilan yang kompeten,
independen, dan imparsial; b) hak atas praduga tidak bersalah; c) hak untuk
mendapatkan informasi dengan segera dan terperinci, dalam bahasa yang ia
mengerti, mengenai tuduhan tindak pidana yang dilakukannya; d) hak untuk
mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk menyiapkan pembelaannya
serta untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya; e) hak untuk membela
diri baik secara sendiri maupun oleh penasihat hukum yang dipilihnya sendiri,
atau melalui penunjukkan, serta apabila ia tidak mampu membayar penasihat
hukum sendiri, maka ia dibebaskan dari biaya tersebut; f) Hak untuk
mendapatkan penerjemah apabila ia tidak mengerti bahasa yang digunakan di
persidangan.
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50, 25 Mei 1984, paragraf 5.
Dewan HAM PBB, A/HRC/36/26, paragraf 12, 22 Agustus 2017.
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apabila tidak ada pendampingan hukum yang efektif dalam setiap tingkatan
proses peradilan, termasuk di tahapan penyidikan.60
Adanya kriteria ‘efektif’ atau ‘memadai’ tersebut menjadi kunci penting
atas pemenuhan hak atas pendampingan hukum. Sayangnya, sangat sedikit
dokumen yang dapat menjadi referensi untuk memahami kriteria ‘efektif’
tersebut. Namun, terdapat beberapa contoh putusan pengadilan, baik di
tingkat domestik maupun regional, yang dapat menjadi rujukan untuk
menggambarkan efektivitas pendampingan hukum, khususnya dalam kasus
yang diancam hukuman mati.
Mahkamah Agung Amerika Serikat di putusan Wiggins v. Smith, Warden,
et.al. (2003), dalam pertimbangannya menjelaskan beberapa faktor yang
membuat pengadilan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran atas hak
Kevin Wiggins (pemohon dalam perkara tersebut) untuk mendapatkan
pendampingan hukum. Mahkamah Agung saat itu melihat bahwa penasihat
hukum Wiggins sebelumnya tidak melaksanakan investigasi yang memadai
terhadap fakta kasus dan kehidupan sosial 61 Wiggins, serta sama sekali
tidak menyampaikan bukti-bukti yang dapat meringankan Wiggins selama
persidangan, yang mana apabila bukti-bukti tersebut diperlihatkan
Mahkamah Agung yakin hukuman yang diterima Wiggins bisa lebih ringan
daripada hukuman mati.62
Komisi HAM Inter-Amerika juga telah memutus beberapa perkara terkait
pendampingan hukum yang tidak layak. Dalam salah satu gugatan terhadap
pemerintah Amerika Serikat, Komisi menyimpulkan adanya pelanggaran
hak atas peradilan yang adil dalam berbagai kasus hukuman mati yang
menjadi pokok gugatan karena tidak dihadirkannya bukti-bukti yang dapat
meringankan para terdakwa.63 Selain itu, di dalam putusan lainnya, Komisi
60

61

62

63

Komite HAM PBB, CCPR/C/GC/36 (advance unedited version), paragraf 41, 30
Oktober 2018.
Hal ini juga bertentangan dengan petunjuk yang telah disusun oleh American Bar
Association untuk advokat yang menangani kasus yang memiliki ancaman
hukuman mati. Lihat American Bar Association, Guidelines for the Appointment
and Performance of Defense Counsel in Death Penalty Cases (Revised Edition)
(Februari 2003), Guideline 10.7 – Investigation.
Mahkamah Agung Amerika Serikat, Wiggins v. Smith, Warden, et.al.,
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/539/510.html, 26 Juni 2003.
Komisi HAM Inter-Amerika, Medellín, Ramírez Cardenas dan Legal García v.
Amerika Serikat,
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juga menyatakan bahwa hak atas pendampingan hukum harus dijamin
sedemikian hingga pendampingan tersebut berjalan efektif dalam arti bukan
sekadar tersedianya penasihat hukum tetapi penasihat hukum tersebut juga
harus kompeten.64
Mengenai sifat kompeten tersebut, PBB telah membuat panduan prinsipprinsip umum pendampingan oleh pengacara yang juga memasukkan
persyaratan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan
penasihat hukum yang pengalaman dan kompetensinya sesuai dengan
karakteristik kasus yang dihadapi. 65 Terhadap pemenuhan hak atas
pendampingan hukum tersebut, PBB juga menguatkan bahwa
pendampingan tersebut harus tersedia tidak lebih lama dari 48 jam setelah
tersangka ditangkap atau ditahan.66
Dengan demikian, yang dapat disimpulkan dari beberapa contoh kasus
tersebut adalah adanya pandangan bahwa pendampingan yang ‘efektif’ oleh
penasihat hukum dalam kasus hukuman mati tidak hanya menyoal hadirnya
penasihat hukum, namun penasihat hukum tersebut pun harus berkompeten
dan berpengalaman dalam menangani kasus hukuman mati dan wajib
melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap fakta kasus dan
kehidupan tersangka atau terdakwa yang ia dampingi, serta wajib
menghadirkan bukti-bukti yang dapat meringankan. Tidak berhenti di situ,
hak atas pendampingan hukum yang efektif tersebut juga harus tersedia
dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk saat penyidikan
berlangsung.
Otoritas yang berwenang harus menjamin bahwa penasihat hukum yang
mendampingi tersangka atau terdakwa bekerja sesuai standar profesional
yang berlaku dan dilindungi dari berbagai hambatan, ancaman, atau
gangguan lainnya dalam menjalankan tugasnya, serta menjamin
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65

66

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session9/US/IACHR_InterAmericanCommission_Annex2.pdf, 7 Agustus 2009.
Lihat Komisi HAM Inter-Amerika, Report No. 51/13, paragraf 202, 15 Juli 2013,
yang memuat putusan Komisi di kasus Clarence Allen Lackey et.al v. Amerika
Serikat, Miguel Ángel Flores v. Amerika Serikat, dan James Wilson Chambers v.
Amerika Serikat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Basic Principles on the Role of Lawyers, paragraf 6,
7 September 1990.
Ibid., paragraf 7.
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kerahasiaan percakapan antara penasihat hukum dengan tersangka atau
terdakwa.67
ICCPR juga melarang adanya pemaksaan terhadap tersangka selama
pemeriksaan tingkat penyidikan agar mereka mengaku bersalah atau
memberi keterangan yang memberatkannya. 68 Komite HAM PBB
menekankan lebih jauh bahwa segala bentuk kontak fisik secara langsung
atau tidak langsung serta tekanan psikologis dari otoritas yang melakukan
penyidikan adalah dilarang. Larangan ini juga berlaku atas segala bentuk
penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
dalam proses penegakan hukum.69
Terkait interogasi dalam penyidikan, Konvensi Menentang Penyiksaan
telah mewajibkan kepada negara-negara pihak untuk secara sistematis
melakukan evaluasi atas metode dan prosedur interogasi yang digunakan
demi menghindari adanya penyiksaan. 70 Di sisi lain, terdapat
perkembangan pandangan dari Komite Menentang Penyiksaan yang
mendorong negara-negara untuk melakukan standarisasi, formalisasi, dan
publikasi atas prosedur melakukan interogasi oleh aparat penegak hukum,
salah satunya dengan mengusulkan penggunaan rekaman video atau audio
sepanjang sesi interogasi.71 Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
dalam laporannya berpendapat bahwa aturan atau panduan yang jelas atas
proses interogasi setidaknya harus mengatur adanya pemberitahuan kepada
tersangka mengenai pihak-pihak yang hadir bersamanya saat interogasi
berlangsung, penentuan durasi yang diperbolehkan dalam satu sesi
interogasi, adanya istirahat di antara sesi interogasi, serta tempat-tempat
yang diperbolehkan untuk melakukan interogasi. Komite tersebut juga
berpendapat bahwa catatan atas sesi interogasi wajib mencantumkan waktu
67

68
69

70
71

Ibid., paragraf 16. Lihat juga Resolusi SU PBB 67/187, United Nations Principles
and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Prinsip 16
dan Prinsip 12, 20 Desember 2012.
ICCPR, Pasal 14 ayat 3 huruf (g).
Komite HAM PBB, CCPR/C/GC/32, paragraf 41, 23 Agustus 2007. Lihat juga
Resolusi SU PBB 43/173, Prinsip 21 paragraf 2, 9 Desember 1988.
Resolusi SU PBB 39/46, Pasal 11, 10 Desember 1984.
Komite Menentang Penyiksaan, Concluding Observations: Kazakhstan,
CAT/C/KAZ/CO/2, paragraf 11, 12 Desember 2008; Komite Menentang
Penyiksaan, Concluding Observations: Greece, CAT/C/CR/33/2, paragraf 6 huruf
(e), 10 Desember 2004.
LBH MASYARAKAT | 19

dimulai dan selesainya interogasi, permintaan yang diajukan tersangka, dan
pihak-pihak yang hadir selama interogasi berlangsung.72
Di samping itu, resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB juga menekankan
pentingnya jaminan hak atas penerjemah bagi tersangka (atau terdakwa)
untuk menjamin agar mereka memahami sepenuhnya apa yang dituduhkan
terhadapnya serta relevansi segala bukti yang dihadirkan. 73 Ketersediaan
fasilitas penerjemahan harus disediakan segera sejak saat proses
penangkapan terjadi untuk menjamin orang yang ditangkap memahami
segala informasi terkait penangkapannya, hak-hak yang ia miliki, serta
proses hukum yang akan dihadapinya setelah penangkapan tersebut.
Penerjemah tersebut harus disediakan tanpa pungutan biaya. 74 Fasilitas
penerjemahan tidak hanya dalam hal lisan melainkan juga tulisan, dalam hal
adanya dokumen-dokumen yang penting untuk dipahami oleh tersangka
(atau terdakwa)75
Jaminan Hak Saat Persidangan
Sudah menjadi standar internasional bahwa di dalam sebuah persidangan
semua individu harus dipandang setara dan menjadi hak setiap orang untuk
mendapatkan proses persidangan yang adil dan terbuka. Konsep ‘adil’ di
dalam persidangan ini kemudian dijelaskan oleh Komite HAM PBB sebagai
menjunjung prinsip equality of arms, yang berarti adanya hak-hak
prosedural yang sama-sama disediakan kepada para pihak. Selain itu, para
pihak di hadapan persidangan juga diberikan kesempatan yang sama untuk
saling membantah argumen yang disampaikan pihak lawan. 76 Di dalam
prinsip equality of arms juga terkandung hak bagi terdakwa untuk
mengetahui bukti-bukti yang dimiliki oleh jaksa demi keperluan persiapan
pembelaan dirinya, hak untuk menolak bukti yang dihadirkan, serta hak
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76

Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan, Laporan Umum Ke-2 Komite Eropa
untuk Pencegahan Penyiksaan, CPT/Inf (92)3, paragraf 39, 13 April 1992.
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1996/15, paragraf 4, 23 Juli 1996.
Resolusi SU PBB, A/RES/43/173, Prinsip 14, 9 Desember 1988.
Resolusi SU PBB 67/187, Pedoman 3 paragraf 43 huruf (f), 20 Desember 2012.
Lihat juga Komisi Afrika untuk Hak-Hak Individu dan Kelompok (ACHPR),
Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in
Africa, Bab N nomor 4 huruf d, 2003.
Komite HAM PBB, Komentar Umum Nomor 32, CCPR/C/GC/32, paragraf 41, 23
Agustus 2007.
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untuk memanggil saksi-saksi. 77 Terhadap hak ini, Komisi Afrika untuk
Hak-Hak Individu dan Kelompok (ACHPR) berpendapat bahwa perlakuan
yang sama di hadapan hukum bermakna bahwa baik jaksa yang menuntut
maupun terdakwa harus memiliki kesempatan yang sama dalam
menyampaikan argumen dan pembelaannya.78
Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan adanya larangan pemaksaan,
penyiksaan, atau perlakuan kejam lainnya agar tersangka mengaku bersalah
atau mengeluarkan keterangan yang memberatkan diri mereka sendiri.
Komite HAM PBB menegaskan kembali larangan tersebut dengan
menyatakan bahwa setiap pernyataan, pengakuan atau bukti lainnya yang
didapat dengan melanggar ketentuan Pasal 14 ICCPR, tidak dapat
digunakan sebagai bukti di dalam persidangan (inadmissibility of
evidence).79
Pengecualian pernyataan atau pengakuan yang didapat melalui pemaksaan,
penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya untuk diterima sebagai alat bukti
di persidangan diistilahkan sebagai exclusionary rule. Menurut Komite
Menentang Penyiksaan, exclusionary rule ini berlaku di dalam kasus
apapun, termasuk yang diancam dengan hukuman mati, dan pernyataan atau
pengakuan yang diberikan di wilayah manapun. Hal ini dikarenakan
larangan penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan
merendahkan adalah norma hukum yang tidak dapat dikurangi dalam situasi
apapun.80 Sebagai tambahan, dalam laporannya kepada Komisi HAM PBB,
Pelapor Khusus PBB Sir Nigel Rodley juga menyampaikan bahwa
pengakuan atau keterangan yang disampaikan oleh individu berstatus
tahanan hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut
disampaikan dengan kehadiran pengawasan seorang hakim atau penasihat
hukum, serta dilakukan di fasilitas penahanan yang resmi. Ia juga
menekankan pentingnya perekaman video atau audio di ruang-ruang
interogasi.81
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Amnesty International, Fair Trial Manual Second Edition, Amnesty International
(2014), hal. 119.
Komisi Afrika untuk Hak-Hak Individu dan Kelompok (ACHPR), Avocats Sans
Frontières (mewakili Bwampamye) v. Burundi, Paragraf 27, 2000.
Komite HAM PBB (2007), Op.Cit., paragraf 6.
Ibid.
Pelapor Khusus PBB untuk urusan penyiksaan kepada Sidang Umum PBB, A
56/156, paragraf 39 huruf (d), 3 Juli 2001.
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Terlepas dari itu, hukum internasional tidak membuat standar yang baku
mengenai metode yang dapat digunakan pengadilan untuk memvalidasi
apakah suatu pernyataan memang dibuat di bawah paksaan atau bukan.
Namun, beberapa laporan PBB menggarisbawahi, apabila muncul klaim
adanya pernyataan yang muncul akibat tindak pemaksaan atau penyiksaan,
institusi peradilan harus melakukan pemeriksaan terpisah sebelum
memutuskan apakah pernyataan tersebut dapat diterima sebagai bukti di
persidangan dan beban pembuktian terhadap klaim tersebut harus diberikan
kepada jaksa untuk menunjukkan bahwa pernyataan itu didapat bukan dari
cara yang melawan hukum.82
PBB juga mengajak kelompok jaksa untuk mengambil peran penting untuk
melawan praktik penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan
merendahkan. Menurut panduan PBB yang dibuat di tahun 1990, apabila
jaksa menemukan adanya dugaan kuat suatu bukti didapatkan dengan cara
melawan hukum, terlebih lagi dengan melalui penyiksaan atau perlakuan
kejam terhadap tersangka (atau terdakwa), mereka wajib menolak bukti
tersebut untuk digunakan di persidangan – kecuali untuk membuktikan
dugaan penyiksaan atau perlakuan kejam itu sendiri – dan
menginformasikan kepada pengadilan sesuai prosedur yang berlaku. 83
Di dalam persidangan, terdakwa juga memiliki hak atas praduga tidak
bersalah. Prinsip ini meskipun sudah umum dikenal, namun pada praktiknya
seringkali terlanggar. Komite HAM PBB menjelaskan dalam Komentar
Umum terhadap Pasal 14 ICCPR bahwa dengan adanya prinsip praduga
tidak bersalah, maka secara otomatis jaksa bertanggung jawab untuk
membuktikan kesalahan terdakwa tanpa meninggalkan sedikitpun
pertanyaan atau keragu-raguan (beyond reasonable doubt). Jika terdapat
keragu-raguan atas tuduhan kepada terdakwa, hal tersebut haruslah
diperhitungkan dalam menghukum terdakwa. Otoritas yang berwenang
mengadili juga wajib meniadakan prasangka atas kesalahan terdakwa
dengan tidak mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya
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Ibid., paragraf 39 huruf (j). Lihat juga Laporan Komite HAM PBB 2007), Op.
Cit., paragraf 33; Laporan Dewan HAM PBB, A/HRC/13/39/Add.5, paragraf 98,
5 Februari 2010.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Guidelines on the Role of Prosecutors, 1990.
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menghakimi terdakwa.84 Prinsip senada juga disampaikan oleh Pengadilan
HAM Eropa85 dan Pengadilan HAM Inter-Amerika.86
Selain itu, hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan
pembelaan juga memainkan elemen penting dalam menjamin adanya
peradilan yang adil terhadap terdakwa dalam kasus hukuman mati.
Walaupun tidak ada definisi yang baku mengenai ‘waktu yang memadai’,
Komite HAM PBB menjelaskan bahwa penasihat hukum terdakwa wajib
meminta penundaan sidang apabila waktu yang tersedia untuk
mempersiapkan pembelaan dirasa tidak cukup. Permintaan penundaan
tersebut wajib dikabulkan oleh otoritas yang berwenang apabila dilihat
masuk akal dan terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang serius. 87
Sementara itu, terhadap konteks dari hak ini, Pengadilan HAM Eropa
berpandangan bahwa terdakwa harus memiliki kesempatan untuk menyusun
pembelaannya dengan layak dan menyampaikan segala argumen pembelaan
yang penting di hadapan persidangan sehingga mampu mempengaruhi hasil
persidangan itu sendiri.88
Jaminan Hak Pasca-Persidangan
Apabila pengadilan tingkat pertama telah menyampaikan putusannya,
seseorang yang divonis tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya
hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.89 Khusus terhadap mereka yang
mendapat pidana mati, ICCPR mewajibkan negara menjamin hak untuk
mendapatkan pengurangan hukuman atau pengampunan (grasi). 90 Negara
juga wajib menjamin, selama berlangsungnya upaya hukum (baik di tingkat
nasional maupun internasional) atau permohonan grasi tersebut, pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi mendapat informasi tersebut
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Komite HAM PBB (2007), Op. Cit., paragraf 30.
Pengadilan HAM Eropa, Barbera, Messegue dan Jabardo v Spanyol, paragraf 77,
6 Desember 1988.
Pengadilan HAM Inter-Amerika, Ricardo Canese v Paraguay, paragraf 153-154,
31 Agustus 2004.
Komite HAM PBB (2007), Op. Cit., paragraf 32.
Pengadilan HAM Eropa, Moiseyev v Rusia, paragraf 220, 6 April 2009.
ICCPR, Pasal 14 ayat 5.
Ibid, Pasal 14 ayat 4
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dan terpidana mati tidak boleh dieksekusi sampai adanya keputusan atas
upaya hukum atau grasi tersebut.91
Dalam hal pelaksanaan hukuman mati, asas transparansi juga wajib untuk
dijamin pemenuhannya. Pandangan komunitas internasional menganggap
bahwa suatu negara tidak dapat melaksanakan hukuman mati secara rahasia
demi menjamin tersedianya kesempatan melakukan peninjauan lebih dahulu
atas hukuman yang sudah dijatuhkan serta berlangsungnya diskursus yang
terinformasi dengan baik.92
Transparansi tersebut juga termasuk dalam hal waktu dan lokasi eksekusi.
Komite HAM PBB dalam pendapat-pendapatnya menyampaikan bahwa
terpidana mati, penasihat hukum, dan keluarga harus mendapat
pemberitahuan yang layak mengenai jadwal eksekusi ataupun
penundaannya. Pengabaian terhadap hal tersebut dapat dikategorikan
sebagai perlakuan tidak manusiawi yang dilarang oleh ICCPR.93
Di samping itu, penting juga untuk memperhatikan jeda waktu antara
dikeluarkannya notifikasi mengenai jadwal eksekusi dengan hari eksekusi
itu sendiri. Norma hukum internasional tidak menentukan secara konkrit
lamanya jeda tersebut serta tidak banyak rujukan yang dapat
menggambarkan waktu yang disediakan di negara-negara lain terkait
kondisi tersebut. Sementara itu, Mahkamah Agung India berpendapat 14
hari adalah waktu yang cukup bagi terpidana mati untuk mempersiapkan
mentalnya, berdamai dengan Tuhan, dan menyelesaikan segala urusan
keduniawian – misalnya bertemu dengan keluarga.94
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Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1996/15, paragraf 6, 23 Juli 1996. Lihat juga
Laporan Komisi HAM PBB, E/CN.4/1996/4, paragraf 553, 25 Januari 1996;
Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59, paragraf 7 huruf (j), 20 April 2005.
Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi ekstra-yudisial, A/67/275, paragraf 113, 9
Agustus 2012. Lihat juga Resolusi SU PBB 65/206, paragraf 3 huruf (b), 21
Desember 2010; Sekretaris Jenderal PBB, A/65/280, paragraf 72, 11 Agustus
2010.
Komite HAM PBB, Schedko v Belarus, CCPR/C/77/D/886/1999, paragraf 10.2,
28 April 2003. Lihat juga Komite HAM PBB, Earl Pratt dan Ivan Morgan v.
Jamaika, CCPR/C/35/D/225/1987, Laporan Komunikasi No. 210/1986 dan
225/1987, paragraf 13.7, 24 Maret, 1988; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi
ekstra-yudisial, E/CN.4/2006/53, hal. 2, 8 Maret 2006.
PRI, Op.Cit., hal. 37.
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II. Standar Nasional dan Praktik
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa KUHAP disusun dengan tujuan
mewujudkan negara hukum yang melindungi harkat dan martabat serta hak
asasi manusia. Sejalan dengan itu, selain mengatur mengenai prosedur
penanganan perkara pidana, ketentuan-ketentuan KUHAP juga memberikan
berbagai jaminan hak terhadap tersangka dan terdakwa. Namun, patut
dicatat, KUHAP tidak memberikan perlakuan khusus terhadap
tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana mati. Segala prosedur dan perlindungan hak
yang ada berlaku sama untuk semua jenis kasus. Penulis memandang hal ini
cukup berbahaya karena sementara KUHAP – sebagai pedoman utama
menjalankan proses peradilan pidana – belum sepenuhnya dijalankan
dengan serius dan konsisten oleh aparat penegak hukum, perkara dengan
ancaman hukuman mati terus terjadi, sehingga para tersangka atau terdakwa
yang terjerat kasus hukuman mati rentan mengalami proses peradilan yang
tidak adil (unfair trial) yang dapat berujung dengan hilangnya nyawa
mereka.
KUHAP menjamin adanya hak atas pendampingan hukum kepada
tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan.95 Tersangka atau
terdakwa dapat memilih sendiri penasihat hukumya atau melalui
penunjukkan oleh pejabat yang berwenang dan dibebaskan dari biaya. 96
Komunikasi antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa juga
dijamin oleh KUHAP, walaupun hanya sebatas kegiatan surat menyurat.97
Namun, terlepas dari hal tersebut, sayangnya KUHAP tidak secara spesifik
menjamin adanya pendampingan hukum yang efektif atau memadai
sebagaimana diamanatkan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) mengenal asas
efektivitas dalam pemberian bantuan hukum namun hal itu diartikan sebatas
menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang mengikat bagi penasihat hukum
untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal, termasuk dalam kasus
95
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
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Ibid., Pasal 55-56.
Ibid., Pasal 62.
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hukuman mati. Hal ini merugikan para tersangka atau terdakwa yang
mendapatkan pendampingan hukum seadanya saja dari oknum-oknum
pengacara.
Kasus Yusman Telaumbanua menjadi bukti nyata bahaya laten dari
pendampingan hukum yang tidak ‘efektif’, ‘memadai’ ataupun ‘kompeten’
dalam kasus hukuman mati. Yusman, pada saat proses penyidikan dalam
kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya, telah menerangkan bahwa
ia masih di bawah umur. Namun, sayang sekali penasihat hukumnya ketika
itu tidak pernah menelurusi informasi tersebut secara serius. Bahkan
penasihat hukumnya sendiri meminta Yusman agar dihukum mati. Yusman
pun mendapat vonis mati dari pengadilan sampai akhirnya ia mendapat
pengurangan hukuman lewat Peninjauan Kembali berdasarkan bukti bahwa
ia memang masih di bawah umur saat terjadinya tindak pidana.98
KUHAP juga menjamin tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sehingga bentuk
pemaksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa harus dicegah.99
Sayangnya, selain dari itu tidak ada lagi ketentuan yang lebih spesifik
menjamin perlindungan bagi tersangka atau terdakwa dari segala bentuk
paksaan atau penyiksaan serta perlakuan kejam lainnya. Tidak ada juga
ketentuan yang mengatur mekanisme yang harus dijalankan ketika muncul
klaim pemaksaan atau penyiksaan dari tersangka atau terdakwa. Terlebih
lagi, KUHAP tidak mengenal adanya prinsip exclusionary rule.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik penyiksaan adalah hal
yang lumrah terjadi di dalam sistem peradilan pidana. Data dari Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan
dalam periode 2017-2018 terjadi 130 kasus penyiksaan di Indonesia, dengan
80% di antaranya dilakukan oleh anggota polisi dan Tentara Nasional
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Robertus Belarminus, Kisah Yusman, Mantan Terpidana Mati di Bawah Umur
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Agustus 2017.
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Indonesia (TNI) demi mendapat pengakuan selama proses penyelidikan dan
penyidikan.100
Khusus untuk kasus-kasus hukuman mati, Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR) menemukan di 2015, bahwa dari 42 kasus yang dijatuhi
vonis mati, terdapat 11 perkara yang diwarnai intimidasi atau penyiksaan
dari aparat penegak hukum. Intimidasi atau penyiksaan tersebut bahkan
tidak hanya terjadi kepada tersangka atau terdakwa saja melainkan juga
kepada saksi, misalnya dalam kasus Zulfiqar Ali.101 Di lain kasus, Lim Jit
Wee dan Christian juga mengalami penyiksaan sampai Lim Jit Wee pun
harus kehilangan dua ujung jarinya akibat tindakan aparat penegak hukum
yang memaksa dirinya memberikan informasi mengenai pabrik ekstasi yang
ia tidak ketahui tempatnya serta membuat pengakuan bahwa Christian
adalah bosnya. Christian sendiri juga mengalami penyiksaan sehingga
lengan dan sekitar perutnya mengalami luka memar.102
Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan lewat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Namun, setelah 20 tahun, Indonesia
masih belum menjalankan salah satu amanat konvensi tersebut yang
mewajibkan tindakan penyiksaan ditetapkan sebagai tindak pidana secara
tersendiri. Kondisi tersebut menyulitkan para tersangka atau terdakwa yang
menghadapi ancaman hukuman mati untuk mendapatkan keadilan.
Sementara itu, sistem yang ada juga tidak menyediakan mekanisme yang
jelas untuk mengecualikan keterangan atau bukti yang didapat dari tindakan
pemaksaan atau penyiksaan. Lebih khusus lagi, proses penyidikan dalam
sistem peradilan pidana Indonesia adalah proses yang tertutup sehingga sulit
mengetahui apa saja yang dilakukan penyidik sepanjang proses ini
berlangsung, kecuali untuk tindakan-tindakan yang memang dibuatkan
berita acaranya. Hal ini membuat informasi mengenai proses penyidikan
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Nurika Manan, Setahun Terakhir, Kontras Catat Polisi dan TNI Jadi Pelaku
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tortured to confess, The Sydney Morning Herald,
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tersebut sangat terbatas sehingga publik tidak dapat melakukan evaluasi atas
tindakan-tindakan aparat penegak hukum.
Terkait hak atas penerjemah, pada dasarnya KUHAP telah mengatur dengan
jelas bahwa tersangka atau terdakwa yang tidak memahami bahasa
Indonesia berhak untuk didampingi oleh penerjemah. Tujuan dari
pendampingan tersebut untuk membuat tersangka atau terdakwa memahami
peristiwa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia dapat menyampaikan
pembelaan.103 Meskipun tidak ditegaskan bahwa fasilitas penerjemah ini
wajib ada sejak proses penangkapan terjadi, hak atas penerjemah ini sudah
dijamin keberadaannya di tingkat penyidikan dan persidangan. Selain itu,
tidak diatur juga mengenai standar kompetensi tertentu yang harus dimiliki
oleh penerjemah yang hadir dalam proses peradilan pidana.
Dalam praktik ternyata masih sering terjadi penyimpangan atas hak ini.
Dalam perkara Mary Jane Veloso, seorang warga negara Filipina yang
divonis mati di Indonesia, penerjemah yang ditunjuk dalam kasus tersebut
ternyata hanya menguasai bahasa Inggris. Padahal, Mary hanya menguasai
bahasa Tagalog. Hal ini membuat Mary Jane tidak mampu memahami
seutuhnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama proses penyidikan
dan persidangan. 104 Dengan demikian, meskipun tersedia fasilitas
penerjemah bagi Mary Jane, tujuan disediakannya penerjemah sebagaimana
diamanatkan KUHAP sejatinya tidak tercapai. Demikian pula yang terjadi
dalam kasus Ooi Swee Liew. Perempuan Malaysia yang dihukum mati oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut hanya mendapatkan penerjemah
bahasa Mandarin, padahal bahasa yang ia kuasai dengan baik adalah bahasa
Hokkian.105
Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sistem peradilan
pidana Indonesia nampaknya tidak secara tegas mengenal adanya prinsip
equality of arms. KUHAP memang mengandung asas perlakuan yang sama
bagi setiap orang di muka hukum serta asas ketidakberpihakan oleh insitusi
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peradilan, namun tidak secara terang benderang menyatakan bahwa jaksa
dan terdakwa berada dalam posisi yang setara dan dengan demikian
memiliki kesempatan yang sama pula dalam menyampaikan
argumentasinya. Seperti yang sudah dikenal oleh komunitas internasional,
prinsip equality of arms terkait erat juga dengan pemenuhan hak-hak-hak
tersangka atau terdakwa, di antaranya untuk mengetahui bukti-bukti yang
dimiliki jaksa serta hak atas waktu dan fasilitas yang memadai dalam
mempersiapkan pembelaannya.
Dalam kasus Santa alias Aliang, seorang terpidana mati warga negara
Indonesia, jaksa dengan sengaja tidak menghadirkan di persidangan
beberapa alat bukti yang sudah hadir atau disita saat proses penyidikan.
Selain itu penasihat hukum terdakwa hanya disediakan waktu selama 30
menit oleh pengadilan untuk mempersiapkan nota pembelaan. 106 Dalam
perkara Sadikin Arifin, jaksa menunda sidang selama enam minggu
berturut-turut hanya untuk mempersiapkan surat tuntutan, 107 sementara
penasihat hukum terdakwa hanya mendapatkan waktu 1 minggu dari
pengadilan untuk menyusun nota pembelaan.108
Selain hal-hal substansial di atas, dalam praktik juga sering ditemukan
adanya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh para hakim dalam bentuk
tindakan tidak profesional yaitu tertidur di tengah persidangan, termasuk
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Quinawaty, [SAGA] Dihukum Mati, Santa: Mereka Menyalahgunakan
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persidangan kasus-kasus pidana. 109 110 111 Insiden seperti ini, apabila
terjadi di tengah persidangan yang memeriksa kasus yang diancamkan
dengan hukuman mati tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi
terdakwa karena fakta-fakta penting dapat saja terlewatkan oleh hakim yang
bersidang. Pemenuhan standar tertinggi dalam hal independensi,
kompetensi, objektivitas, dan imparsialitas di dalam proses peradilan atas
kasus-kasus hukuman mati juga menjadi sulit tercapai. Hakim dituntut
untuk dapat fokus sepenuhnya dalam memeriksa perkara yang diancam
dengan hukuman mati agar kebenaran materil dapat ditemukan sehingga
vonis yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa
maupun masyarakat.
Terkait dengan transparansi informasi mengenai hukuman mati, Indonesia
tergolong sebagai negara yang cukup terbuka mengingat putusan kasuskasus hukuman mati, walaupun tidak semuanya, dapat diakses melalui
media daring dan informasi soal data terpidana dapat dimintakan ke pejabat
yang berwenang melalui mekanisme permohonan informasi publik.
Khusus soal eksekusi mati, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan
oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer telah
mewajibkan jaksa untuk memberitahukan kepada terpidana mati tentang
akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3x24 jam sebelum hari
pelaksanaan. Dalam jangka waktu ini diharapkan para terpidana mati, baik
yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun asing, dapat menyampaikan
segala permintaan terakhirnya dan mengucap perpisahan dengan orang
terdekat. Namun, ketentuan ini tidak eksplisit menyatakan bahwa
pemberitahuan tersebut wajib disampaikan kepada pihak keluarga. Selain
itu, jangka waktu 3x24 jam tersebut nyatanya menimbulkan masalah, baik
kepada keluarga terpidana mati maupun jaksa yang bertugas sebagai
eksekutor putusan. Seorang jaksa berinisial S yang pernah menjadi
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eksekutor pidana mati menceritakan bahwa rekannya sesama jaksa
eksekutor pernah sangat kesulitan mencari lokasi keluarga seorang
terpidana mati dalam rangka memenuhi permintaan sang terpidana untuk
bertemu terakhir kalinya dengan keluarga, sehingga jadwal eksekusi yang
sudah disepakati terpaksa harus mundur.112 Lain lagi dengan Michael Titus,
seorang terpidana mati asal Nigeria, yang tidak sempat bertemu dengan
istrinya karena perjalanan yang harus ditempuh istrinya dari Nigeria ke
Indonesia cukup memakan waktu. Ketika istrinya tiba di Nusakambangan,
Michael sudah harus bersiap menghadapi regu tembak.113

III. Rekomendasi
Sehubungan dengan persoalan penerapan hukuman mati dan eksekusi mati
dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, guna menyediakan
perlindungan hak (safeguard) yang paling maksimal, berikut ini adalah
rekomendasi kebijakan yang Indonesia perlu adopsi:
1. Sebagai salah satu bentuk perlakuan khusus dan pemenuhan standar
tertinggi dalam proses peradilan kasus hukuman mati, maka setiap
kasus dengan ancaman hukuman mati harus dijadwalkan sebagai
prioritas utama dalam urutan persidangan di setiap pengadilan;
2. Menyusun dan menetapkan peraturan internal di setiap institusi
penegak hukum yang mencakup adanya mekanisme yang baku
dalam merespon klaim tindakan pemaksaan, penyiksaan, atau
perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan yang terjadi
terhadap tersangka atau terdakwa, serta memastikan bahwa alat bukti
yang didapatkan melalui tindakan-tindakan tersebut tidak dapat
diterima keabsahannya;
3. Menunda pemeriksaan pokok perkara persidangan selama klaim atas
tindakan pemaksaan, penyiksaan, atau perlakuan kejam lainnya
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belum selesai diklarifikasi kebenarannya, dalam persidangan yang
terbuka untuk umum;
4. Memberikan beban pembuktian kepada jaksa dalam hal pemeriksaan
pengadilan terhadap klaim atas tindakan penyiksaan atau perlakuan
kejam lainnya sedang berjalan untuk menunjukkan bahwa suatu
pernyataan atau bukti didapat bukan dari cara yang melawan hukum;
5. Memastikan adanya waktu yang sama bagi jaksa dan penasihat
hukum untuk mempersiapkan surat tuntutan dan nota pembelaan
serta mewajibkan semua alat bukti yang ada dalam proses
penyidikan dihadirkan dan diperiksa juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum;
6. Mendorong adanya pendampingan hukum yang kompeten dengan
memastikan penasihat hukum yang mendampingi tersangka atau
terdakwa memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dalam
menangani kasus yang diancamkan pidana mati dengan mewajibkan
aparat penegak hukum terkait memintakan riwayat penanganan
kasus yang pernah ditangani penasihat hukum tersebut;
7. Memastikan pendampingan hukum yang kompeten berjalan sejak
proses penyidikan berlangsung dengan membuat ketentuan yang
mewajibkan adanya pendampingan hukum di setiap tingkat
pemeriksaan, termasuk penyidikan, serta memberi wewenang
kepada institusi pengadilan untuk menyatakan suatu perkara pidana
batal demi hukum apabila didapati bukti bahwa terdakwa tidak
didampingi penasihat hukum yang berkualitas selama proses
penyidikan;
8. Khusus untuk tersangka dan terdakwa berkewarganegaraan asing
yang menghadapi ancaman hukuman mati, memastikan tersedianya
segala dokumen bagi tersangka dan terdakwa yang terkait dengan
kasus yang ia hadapi dalam versi terjemahan bahasa yang ia pahami
dengan baik;
9. Menyusun daftar resmi penerjemah tersumpah (atau setidaknyatidaknya yang memiliki kompetensi atau pengalaman yang relevan)
dengan variasi bahasa yang dikuasai yang seluas mungkin, dan
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dipublikasikan kepada khalayak ramai, serta wajib menjadi rujukan
bagi aparat penegak hukum dalam mencari penerjemah bagi
tersangka atau terdakwa yang tidak dapat berbahasa Indonesia;
10. Sebelum menjadwalkan eksekusi, membentuk mekanisme
pemeriksaan akhir terhadap kasus-kasus atas nama terpidana mati
yang akan dieksekusi, yang dilakukan oleh tim independen bentukan
Presiden dengan tugas utama meninjau seluruh aspek pemenuhan
prinsip peradilan yang adil (fair trial) selama proses peradilan yang
telah berjalan serta menunda eksekusi terpidana mati tersebut apabila
tim independen menemukan adanya pelanggaran prinsip fair trial;
11. Menetapkan perubahan jangka waktu notifikasi eksekusi agar
menjadi lebih lama dengan memperhatikan kepentingan keluarga
terpidana mati khususnya yang berasal dari luar negeri, dan kesiapan
terpidana mati dalam menghadapi eksekusi. Jangka waktu notifikasi
eksekusi perlu diperpanjang dari 3x24 jam menjadi setidak-tidaknya
14x24 jam.
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PERLINDUNGAN HAK TERPIDANA MATI DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
I. Standar Internasional
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1996 telah
mewajibkan negara-negara anggota PBB yang masih menerapkan hukuman
mati untuk mengimplementasikan standar minimal dalam perlakuan
terhadap terpidana dengan tujuan untuk meminimalisir penderitaan para
terpidana mati. ICCPR sendiri, sebagai instrumen hukum internasional yang
memiliki kekuatan mengikat dalam melindungi hak atas hidup, tidak secara
spesifik menjelaskan hak-hak terpidana mati yang harus dijamin di dalam
fasilitas penahanan – dalam konteks Indonesia disebut lapas. Namun,
kondisi lapas tetap patut menjadi perhatian karena – mengutip laporan
Komite Menentang Penyiksaan di tahun 2008 – situasi overcrowding dan
waktu tunggu eksekusi yang sangat lama yang dialami para terpidana mati
dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan
merendahkan. 114 Overcrowding serta waktu tunggu yang sangat panjang
adalah dua hal yang umum terjadi terhadap terpidana mati di Indonesia.
PBB telah menyusun suatu dokumen yang disebut sebagai Mandela Rules.
Mandela Rules berlaku sebagai pedoman standar minimal perlakuan
terhadap terpidana sejak saat mereka masih berstatus tahanan sampai saat
perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Standarisasi ini sudah ada sejak
tahun 1957, namun kemudian mengalami perbaikan dan kemudian diadopsi
oleh Majelis Umum PBB sebagai resolusi di tahun 2015. Mandela Rules
mengatur standarisasi atas berbagai instrumen lapas: dari manajemen
informasi mengenai para terpidana, bangunan lapas, pakaian, tempat tidur,
makanan, layanan kesehatan, aturan disiplin beserta sanksinya, pemindahan
terpidana, dan sebagainya. Mandela Rules harus dipahami secara paralel
dengan dokumen-dokumen internasional lainnya, seperti Prinsip-Prinsip
Perlindungan terhadap Setiap Orang yang Berada di dalam Penahanan atau
Pemenjaraan 115 dan Prinsip-Prinsip Dasar dalam Penanganan
Narapidana.116
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Sebagai prinsip utama, pedoman ini menyatakan bahwa semua terpidana
harus diperlakukan dengan menghormati harkat dan martabat mereka
sebagai manusia. Segala bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak
manusiawi, dan merendahkan dilarang terjadi. Otoritas yang berwenang
harus memperlakukan terpidana tanpa diskriminasi dengan memerhatikan
juga kebutuhan-kebutuhan individu, khususnya bagi terpidana yang
tergolong rentan. 117 Dengan demikian, semua bentuk perlakuan dan
fasilitas yang diberikan kepada para terpidana di dalam lapas harus berdasar
kepada prinsip-prinsip ini.
Terkait ruang sel di dalam lapas, disyaratkan bahwa segala fasilitas yang
diperuntukkan bagi terpidana, khususnya kamar tidur, harus memenuhi
jaminan kesehatan bagi terpidana, terutama dalam hal kapasitas udara, luas
minimum yang layak, pencahayaan, dan ventilasi. Kamar tidur dapat
berbentuk sel - yang selayaknya hanya diisi oleh satu orang terpidana - atau
juga dapat dibangun menyerupai kamar asrama yang bisa diisi dengan kasur
bertingkat dan dihuni lebih dari satu orang.118 Khusus untuk kamar tidur
berbentuk kamar asrama, PBB, melalui peraturan teknis atas Mandela Rules,
menyarankan kamar tersebut dihuni oleh maksimal 25 orang untuk
memudahkan mengontrol para terpidana dengan luas ruangan setidaknya
62,4 m2.119 Fasilitas kebersihan seperti kamar mandi juga harus terjamin
kebersihannya dengan peralatan mandi yang memadai.120
Pedoman ini juga mensyaratkan lapas untuk menyediakan berbagai fasilitas
bagi terpidana untuk beraktivitas, baik yang sifatnya rekreasional ataupun
kultural, demi mendukung kesehatan fisik dan jiwa para terpidana.121 Lapas
juga harus memiliki sebuah perpustakaan dan harus memberikan fasilitas
bagi terpidana yang ingin menjalankan aktivitas keagamaannya. 122
Terpidana juga harus diberikan waktu untuk berolahraga setidaknya selama
satu jam di ruang terbuka.123
117

118
119

120
121
122
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Resousi SU PBB 70/175, Pasal 1-2, 8 Januari 2016. Lihat juga Resolusi SU PBB
43/173, Prinsip 21 paragraf 2.
Ibid., Pasal 12-13.
United Nations Office for Project Services (UNOPS), Technical Guidance for
Prison Planning, UNOPS (2016), hal. 93-94.
Resolusi SU PBB 70/175, Op.cit., Pasal 15-16
Ibid., Pasal 103
Ibid., Pasal 64-66
Ibid., Pasal 23
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Penggunaan kekuatan oleh petugas lapas terhadap terpidana, menurut
Mandela Rules, sifatnya terlarang kecuali dalam hal membela diri dari
ancaman, adanya upaya melarikan diri, atau adanya perlawanan atas suatu
perintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Petugas lapas
tidak disarankan memegang senjata api selama bertugas. Namun, para
petugas harus sudah dibekali dengan pelatihan fisik dengan tujuan agar
dapat mengontrol terpidana yang berlaku agresif.124
Penempatan terpidana ke dalam sel isolasi dalam jangka waktu yang lama
atau tidak tentu sebagai bentuk hukuman disiplin adalah termasuk bentuk
perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Sel isolasi oleh
Mandela Rules didefinisikan sebagai penempatan terpidana di dalam sel
selama 22 jam atau lebih dalam sehari tanpa kontak dengan manusia lain.
Petugas lapas dilarang menempatkan terpidana ke dalam sel isolasi selama
lebih dari 15 hari. Penjatuhan hukuman disiplin, termasuk dalam bentuk
penempatan ke sel isolasi, tidak boleh mengikutsertakan pelarangan
komunikasi dengan keluarga terpidana. Terpidana yang memiliki disabilitas
fisik ataupun mental tidak boleh ditempatkan ke dalam sel isolasi. Sel isolasi
hanya dapat digunakan untuk insiden yang sifatnya luar biasa dan harus
menjadi alternatif terakhir. Penggunaannya juga harus mendapat
persetujuan lebih dahulu dari otoritas yang lebih tinggi.125
Terpidana, baik dengan sendiri atau melalui penasihat hukumnya, harus
dijamin haknya untuk mengajukan permintaan atau mengadukan keberatan
atas perlakuan di dalam lapas kepada otoritas lapas yang lebih tinggi atau
institusi penegak hukum. Segala keberatan, terutama terkait penyiksaan atau
perlakuan kejam lainnya, harus segera direspon oleh lapas yang
bersangkutan. Jaminan perlindungan juga harus diberikan agar tidak terjadi
pembalasan terhadap terpidana atas permintaan atau pengaduan tersebut.126
Terpidana juga harus tetap memiliki kontak terhadap dunia luar. Terpidana
harus diberikan kesempatan untuk bertemu atau berkomunikasi dengan
keluarga serta penasihat hukumnya, baik melalui kunjungan, suratmenyurat, atau fasilitas komunikasi elektronik. Untuk terpidana
berkewarganegaraan asing, ia juga harus memiliki kesempatan bertemu atau
berkomunikasi dengan bagian kekonsuleran dari kantor perwakilan
124
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Ibid., Pasal 82
Ibid., Pasal 43-45
Ibid. Pasal 56-57. Lihat juga Resolusi SU PBB 43/173, Prinsip 33.
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negaranya. Apabila terpidana akan dipindah ke lapas lain, ia harus
mendapatkan akses untuk menginformasikan keluarganya atau orang lain
yang dianggap perlu tahu mengenai pemindahan tersebut.127
Unsur penting berikutnya adalah penyediaan layanan kesehatan di dalam
lapas. Standar layanan kesehatan yang tersedia harus setara dengan yang
disediakan bagi publik di luar lapas. Layanan kesehatan tersebut harus
dikoordinasikan dengan otoritas di bidang kesehatan serta dijalankan oleh
tim tenaga medis dengan kompetensi multi-disiplin di bidang kesehatan
terutama di bidang psikologi atau psikiatri.128
Setiap terpidana yang baru masuk atau dipindahkan ke suatu lapas harus
dipertemukan terlebih dahulu dengan dokter yang ada di lapas tersebut agar
kebutuhan medis terpidana tersebut serta risiko gangguan kejiwaan dapat
segera teridentifikasi. Dokter di dalam lapas harus tersedia setiap hari bagi
para terpidana. Dalam hal darurat, termasuk adanya terpidana yang
membutuhkan penanganan spesialis atau memerlukan operasi, otoritas lapas
harus segera merespon dan membawanya ke rumah sakit yang harus
terjamin memadai dari segi tenaga maupun peralatan medis. Apabila
seorang dokter menemukan risiko atau telah terjadi gangguan kesehatan
fisik ataupun jiwa akibat situasi di dalam lapas, maka ia harus segera
melaporkannya ke kepala lapas. Selain itu, dokter atau tenaga medis yang
berkompeten lainnya juga harus terlibat dalam memeriksa dan memberi
saran dari perspektif kesehatan terhadap segala fasilitas yang tersedia di
dalam lapas.129
Dalam menjamin perlindungan para terpidana serta demi kepentingan
hukum, lapas harus mendapat pengawasan dari pihak otoritas tertinggi lapas
dan juga pihak eksternal, yaitu badan independen yang dapat berisi
perwakilan organisasi regional maupun internasional. Pengawasan dari
pihak eksternal harus dijalankan oleh individu-individu yang
berpengalaman, termasuk tenaga medis profesional, yang ditunjuk oleh
otoritas yang berwenang. Pengawas internal maupun eksternal harus
mendapat akses terhadap segala informasi terkait fasilitas dan penghuni
lapas serta berhak melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap lapaslapas yang mereka pilih sendiri. Atas pengawasan tersebut, wajib dibuat
127
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Ibid., Pasal 58-63. Lihat juga Resolusi SU PBB 43/173, Prinsip 16 paragraf 1.
Ibid., Pasal 24-35. Lihat juga Resolusi SU PBB 45/111, Paragraf 9.
Ibid. Lihat juga Resolusi SU PBB 43/173, Prinsip 24.
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sebuah laporan yang berisi rekomendasi dan pihak lapas harus merespon
rekomendasi tersebut.130
Dalam hal terjadinya kematian di dalam lapas, termasuk yang diduga terjadi
akibat penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya, otoritas lapas wajib segera
melaporkannya kepada badan yang berwenang melakukan pemeriksaan
terhadap peristiwa tersebut yang terpisah dari organisasi lapas. Pihak lapas
harus menjamin segala bukti tersedia sebagaimana mestinya.131

II. Standar Nasional
Penanganan terpidana di Indonesia secara garis besar tertuang di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU
Pemasyarakatan) dan lebih khususnya di dalam beberapa peraturan teknis
seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan sebagaimana telah diubah oleh
PP Nomor 28 Tahun 2006 serta PP Nomor 99 Tahun 2012, Peraturan
Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang
telah diubah oleh Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017, Keputusan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
(KepDirjenPAS) Nomor PAS-170.PK.01.01.02 tahun 2015 tentang Standar
Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, dan KepDirjenPAS
Nomor PAS-32.PK.01.07.01 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar
Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, BAPAS, LPKA, dan LPAS. Oleh
karena berbagai peraturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik
mengenai perlindungan hak bagi para terpidana mati di dalam lapas, maka
secara umum berbagai ketentuan tersebut berlaku juga bagi para terpidana
mati.
Secara umum, berbagai aspek hak yang harus dijamin menurut Mandela
Rules tercantum pula dalam berbagai peraturan tersebut. UU
Pemasyarakatan dalam konsideransnya telah menyebutkan bahwa warga
binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus
diperlakukan dengan baik dan manusiawi. PP Nomor 32 Tahun 1999 (PP
32/1999) juga telah mengatur beberapa aspek, di antaranya hak untuk
beribadah, adanya perawatan rohani dan jasmani, adanya kegiatan
130
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Ibid., Pasal 83-85. Lihat juga Resolusi SU PBB 43/173, Prinsip 29.
Ibid., Pasal 71.
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pendidikan, adanya layanan kesehatan dan makanan, hak atas kunjungan,
serta hak untuk menyampaikan keluhan.
Dalam hal layanan kesehatan, PP 32/1999 menjelaskan bahwa terdapat
poliklinik di dalam setiap lapas dengan seorang dokter dan seorang tenaga
kesehatan lainnya. Namun, peraturan ini tidak secara spesifik mengatur
kewajiban tersedianya dokter lapas setiap hari. Pasal 16 ayat (1) hanya
menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit satu
kali dalam satu bulan. KepDirjenPAS tentang Standar Registrasi dan
Klasifikasi Narapidana dan Tahanan telah mengatur bahwa setiap terpidana
yang baru masuk atau pindah ke suatu lapas tertentu harus diperiksa oleh
dokter atau paramedis yang tersedia di lapas.132 Selanjutnya, terkait tenaga
dokter atau paramedis yang tersedia di lapas, merujuk kepada
KepDirjenPAS tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di
Lapas, Rutan, BAPAS, LPKA, dan LPAS terdapat jumlah tenaga kesehatan
yang menjadi standar di lapas di Indonesia, dengan rincian:
- Dokter minimal 1 orang;
- Dokter gigi minimal 1 orang;
- Perawat minimal 2 orang;
- Bidan (khusus yang memiliki WBP/tahanan wanita) minimal 1 orang;
- Asisten apoteker minmal 1 orang;
- Analis laboratorium minimal 1 orang;
- Ahli gizi minimal 1 orang;
- Psikolog minimal 1 orang;
- Sanitarian minimal 1 orang;
- Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang.
Namun, KepDirjenPAS tersebut menyatakan pula bahwa jumlah tenaga
kesehatan tersebut disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian,
sehingga komposisi tersebut bukanlah hal yang bersifat imperatif. Padahal,
bagi seorang terpidana mati, terjadinya death row phenomenon yang sangat
terkait dengan masalah mental atau psikis adalah hal yang umum terjadi
selama mereka menunggu waktu eksekusi. Dengan demikian, penting untuk
menyediakan psikolog secara rutin di dalam lapas, khususnya bagi lapas
yang menampung terpidana mati.

132

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor PAS-170.PK.01.01.02 tahun 2015, Standar Registrasi dan Klasifikasi
Narapidana dan Tahanan, hal. 20.
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Lebih lanjut lagi, merujuk ke Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013
(Permenkumham 6/2013), dikenal adanya pemindahan sel pengasingan
sebagai salah satu bentuk hukuman disiplin berat. Namun, batas waktu 18
hari yang diperbolehkan dalam Permenkumham 6/2013133 masih melebihi
batas waktu yang dianggap wajar oleh Mandela Rules, yaitu 15 hari. Selain
itu, peraturan ini juga membolehkan adanya penundaan kunjungan keluarga
terhadap terpidana sebagai bentuk hukuman disiplin sedang, padahal
tindakan tersebut dilarang oleh standar internasional.
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35
Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
(Permenkumham 35/2018), pemerintah telah membagi klasifikasi lapas di
Indonesia menjadi kelas super maximum security, maximum security,
medium security, dan minimum security. Pada saat laporan ini dituliskan
belum ada peraturan teknis lebih lanjut yang mengatur secara lebih detail
program pembinaan di tiap klasifikasi lapas tersebut. Namun, salah satu
narapidana yang pernah ditempatkan di blok di dalam lapas berstatus super
maximum security bersaksi bahwa selama tiga bulan ia berada di dalam
lapas tersebut, ia dikurung di dalam sel sendirian selama 23 jam sehari
tanpa memiliki pilihan aktivitas yang bervariasi. Waktu untuk yang
disediakan untuk beraktivitas di luar sel hanya selama satu jam. 134
Perlakuan tersebut patut menjadi perhatian karena hal ini dapat
dikategorikan sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.
Mandela Rules telah mengatur bahwa sel tempat seorang terpidana berdiam
selama 22 jam sehari tanpa kontak dengan manusia lain dikategorikan
sebagai sel isolasi. Penempatan terpidana ke dalam sel isolasi maksimal
hanya dapat diberlakukan selama 15 hari. Sementara itu, dalam peristiwa
yang dialami terpidana tersebut, hal tersebut berlangsung selama tiga bulan.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya pelanggaran standar internasional
yang berlaku dalam pelaksanaan pembinaan di lapas super maximum
security di Indonesia.
Situasi overcrowding juga menjadi problem besar. Menurut data per tanggal
17 September 2018, jumlah tahanan dan napi di Indonesia sudah mencapai
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Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Pasal 9 ayat (3).
CNN Indonesia, Cerita Pengunjung Soal Sel Khusus Jhon Kei di
Nusakambangan, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181112181824-12-345959/ceritapengunjung-soal-sel-khusus-jhon-kei-di-nusakambangan, 12 November 2018.
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247.803 orang, sementara kapasitas rutan dan lapas di seluruh Indonesia
hanya dapat menampung 124.953 orang (angka overcrowding sekitar
198%). 135 Namun, keinginan pemerintah untuk membenahi situasi lapas
bukan tidak ada sama sekali. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun
pernah menyampaikan keinginannya untuk membuat lapas menjadi lebih
manusiawi dengan mencontoh kepada kondisi lapas di Norwegia. 136
Pengawasan eksternal terhadap kondisi lapas menjadi bagian penting juga,
namun tidak ada ketentuan hukum spesifik yang mengatur hal tersebut
sebagaimana diatur dalam standar internasional. Hal ini penting demi
menjamin hak-hak terpidana terus diperbaiki dan dilindungi. Keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.02.PR.08.03 Tahun
1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan memperkenalkan adanya Balai Pertimbangan
Pemasyarakatan (BPP) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri
Hukum dan HAM. Keputusan tersebut mengatur bahwa BPP beranggotakan
para ahli di bidang pemasyarakatan, wakil instansi terkait, wakil lembaga
swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian
terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, telah diatur pula bahwa
tugas pokok BPP adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Menteri Hukum dan HAM dalam menentukan kebijaksanaan bagi
terselenggaranya pelaksanaan sistem pemasyarakatan, utamanya dalam hal
pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Menilik
struktur keanggotaan dan fungsi yang dijalankan, BPP adalah konsep
terdekat yang dimiliki Indonesia dalam hal pengawasan eksternal terhadap
lapas yang dijelaskan dalam Mandela Rules. Hanya saja, porsi kewenangan
BPP masih terbatas dalam hal perbaikan terhadap pembinaan terpidana dan
tidak menjangkau perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terpidana di
dalam lapas. Tidak dijelaskan pula adanya kewenangan BPP untuk
melakukan inspeksi mendadak. Absennya unsur tenaga medis profesional
dalam keanggotaan BPP juga menjadi hal krusial yang harus diperbaiki
mengingat rentannya terpidana mati mengalami gangguan kesehatan - baik
fisik maupun psikis - akibat situasi overcrowding di dalam lapas. Selain itu,
banyaknya insiden kematian di dalam rutan atau lapas - sebagaimana telah
disampaikan di awal bab ini - menjadi kehawatiran bagi publik, apalagi
135
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Rio Apinino, Mimpi Yasona Benahi Lapas: Penuhi Standar Minimal Saja Belum
Mampu, Tirto.id https://tirto.id/mimpi-yasona-benahi-lapas-penuhi-standarminimal-saja-belum-mampu-cZD6, 18 September 2018.
Ibid.
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hampir tidak pernah terdengar adanya investigasi yang transparan terhadap
insiden-insiden tersebut. 137 Oleh karena itu, dengan posisi BPP sebagai
pihak independen dalam pengawasan terhadap kondisi lapas, seharusnya
BPP mendapat wewenang yang lebih besar demi meningkatkan pemenuhan
dan perlindungan hak para terpidana di dalam lapas, terlebih lagi terpidana
mati.

III. Rekomendasi
Sehubungan dengan persoalan situasi lapas dan kaitannya dengan hak-hak
terpidana mati, untuk memberikan perlindungan hak (safeguard) yang
paling maksimal, berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang Indonesia
perlu adopsi:
1. Menyempurnakan fasilitas kesehatan di seluruh lapas di Indonesia
dengan menyediakan tenaga medis, terutama psikolog atau psikater di
lapas yang menampung terpidana mati, yang siap melayani para
terpidana mati sepanjang jam kerja;
2. Mewajibkan terpidana mati yang baru masuk atau pindah ke suatu
lapas untuk diperiksa fisik dan jiwanya oleh dokter lapas secara
komprehensif dan laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib
disampaikan kepada terpidana mati yang bersangkutan serta kepala
lapas untuk menjadi perhatian dalam membina terpidana tersebut.
Dalam hal terpidana mati tersebut memiliki keluarga, kuasa hukum
ataupun warga negara asing, laporan pemeriksaan kesehatan itu harus
ditembuskan kepada pihak-pihak tersebut, termasuk pihak kedutaan;
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa kepada seluruh terpidana mati
di Indonesia dengan melibatkan pihak eksternal (misalnya rumah sakit
umum), setidak-tidaknya sekali setahun. Laporan hasil pemeriksaan
kesehatan jiwa eksternal tersebut diserahkan juga kepada terpidana
mati yang bersangkutan, pihak lapas, dan keluarga, kuasa hukum,
maupun kedutaan (dalam hal terpidana matinya berkewarganegaraan
asing);
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Bayu Ardi Isnanto, 4 Bulan 4 Napiter Meninggal, Pemerintah Didesak
Investigasi, Detik.com, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4257636/4bulan-4-napiter-meninggal-pemerintah-didesak-investigasi, 15 Oktober 2018.
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4. Memperkuat struktur dan kewenangan BPP dalam fungsinya sebagai
pihak eksternal yang berperan mengawasi lapas, terutama memperluas
fokus kerja BPP sehingga mencakup pengawasan atas perlindungan
dan pemenuhan hak-hak terpidana sebagai warga binaan.
Keanggotaan BPP harus diperkuat dengan menambahkan para ahli
lintas disiplin ilmu, termasuk ahli di bidang hukum, HAM, kesehatan,
psikologi, serta sosiologi/kriminologi. BPP dalam melakukan
pengawasan eksternal harus berkedudukan imparsial dan independen
dari kepentingan otoritas lapas serta diberikan akses ke seluruh lapas
di Indonesia.
5. Membatasi penggunaan sel pengasingan sebagai bentuk hukuman
disiplin serta, apabila diterapkan, mengurangi jangka waktu
penempatannya sampai maksimal 15 hari. Selain itu, selama
ditempatkan di dalam sel pengasingan, terpidana mati tidak boleh
ditutup aksesnya terhadap komunikasi atau kunjungan keluarga
selayaknya terpidana lainnya yang sedang tidak menjalani hukuman
disiplin.
6. Meringankan hukuman terpidana mati yang sudah berusia 60 tahun ke
atas menjadi selama-lamanya 20 tahun penjara.138
7. Memperbaiki sistem pembinaan di lapas super maximum security dan
lapas sejenis yang memaksa terpidana - termasuk terpidana mati harus dikurung di dalam sel tanpa kontak dengan manusia lain selama
lebih dari 22 jam dalam sehari. Di semua klasifikasi lapas, terpidana termasuk terpidana mati - setidaknya harus memiliki waktu
beraktivitas dengan bebas di luar sel selama minimal tiga jam dalam
sehari.
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Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia, Pasal 1 angka 2 lanjut usia adalah “seseorang yang telah mencapai usia 60
(enam puluh) tahun ke atas.” Di Guatamela, terpidana mati yang telah berusia 60
tahun tidak dieksekusi. Lihat Konstitusi Guatemala, Pasal 18; dan KUHP
Guatemala, Pasal 43.
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PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN
DISABILITAS PSIKOSOSIAL DALAM HUKUMAN
MATI
I. Standar Internasional
Standar HAM internasional telah secara jelas dan konsisten menentang
keberlakuan hukuman mati dan eksekusi mati terhadap orang dengan
disabilitas psikososial.139 Hal ini bisa dilihat dari sejak munculnya Resolusi
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50 tertanggal 25 Mei 1984. Resolusi
ini menyebutkan bahwa pidana mati tidak dapat diterapkan kepada “orang
yang menjadi gila (insane)”. 140 Sekalipun Resolusi ini hanyalah sebuah
resolusi dan tidak menciptakan norma yang mengikat secara hukum
internasional, William Schabas berpendapat bahwa “namun demikian
Resolusi ini menjelmakan norma kebiasaan hukum internasional”
(customary norms of international law). 141 Lebih lanjut Schabas
berpandangan bahwa, “pelarangan eksekusi terhadap orang gila (insane)
adalah norma kebiasaan hukum hak asasi manusia internasional”.142
Menariknya memang, pelarangan penerapan pidana mati terhadap orang
dengan disabilitas psikosial tidak muncul secara eksplisit di ICCPR. Pasal 6
ayat (5) ICCPR menyatakan bahwa “pidana mati tidak dapat dijatuhkan atas
kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah delapan belas tahun dan tidak
139
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Penulis memahami bahwa dalam banyak diskursus hukum, psikologi, psikiatri,
dan HAM – kesemuanya baik di dalam literatur nasional maupun komparatif
ataupun internasional – menggunakan terminologi yang berbeda-beda maupun
cakupan definisinya, sehubungan dengan apa yang disebut sebagai ‘gangguan
jiwa’. Dalam laporan ini Penulis memilih menggunakan orang dengan disabilitas
psikosial yang juga berarti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang
dengan masalah kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, maupun apa yang
disebut sebagai ‘mental illness’ dalam kebanyakan literatur hukum HAM
internasional.
Resolusi 1984/50, angka 3. Lihat William Schabas, International Norms on
Execution of the Insane and the Mentally Retarded, Criminal Law Forum, Vol. 4
No. 1 (1993), hal. 95-117. Di tulisan ini, Schabas juga menjelaskan asal usul
norma pelarangan eksekusi orang dengan disabilitas psikosial, terutama di
yurisdiksi common law.
Schabas (1993), Op. Cit., hal. 101.
Ibid., hal. 114.
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dapat diterapkan kepada perempuan hamil.” Ketentuan pasal ini justru tidak
menyebut kategori orang dengan disabilitas psikososial di dalam
pengecualian penerapan pidana mati di Pasal 6 tersebut.143 Tetapi menurut
catatan resmi negosiasi (travaux préparatoires), daftar kelompok orang
tertentu yang dikecualikan dari penerapan pidana mati tidaklah bersifat
menyeluruh (exhaustive) dan para penyusun ICCPR merasa enggan untuk
menyediakan daftar yang justru membebani.144 Di samping itu, kelompok
orang tertentu lainnya, sekalipun tidak disebut secara eksplisit – misalnya
orang yang sudah tua (elderly) dan orang dengan disabilitas psikosial – tetap
dapat merujuk pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR, dengan menyandarkan pada
interpretasi bahwa eksekusi terhadap mereka adalah bentuk pencabutan
kehidupan yang sewenang-wenang (arbitrary).145
Selain menggunakan hak atas hidup dalam Pasal 6 ICCPR, pelarangan
eksekusi mati terhadap orang dengan disabilitas psikososial juga bisa
disandarkan pada Pasal 7 ICCPR mengenai hak bebas dari penyiksaan.
Komite HAM PBB menyimpulkan bahwa eksekusi mati terhadap terpidana
yang mengalami gangguan jiwa atau masalah kejiwaan adalah bentuk
pelanggaran Pasal 7 ICCPR. Di Sahadath v. Trinidad dan Tobago, Komite
HAM PBB menyatakan bahwa Trinidad dan Tobago melanggar Pasal 7
ICCPR ketika mereka mengeluarkan notifikasi eksekusi kepada terpidana
yang memiliki disabilitas psikososial di antara periode sejak pemidanaan
143

144

145

Gagasan bahwa sekelompok orang tertentu harus secara eksplisit dikecualikan
dari penerapan pidana mati tidaklah mendapatkan penerimaan secara langsung
ketika ICCPR tengah disusun. Chang Peng-Chun, anggota Komisi HAM PBB
asal China, mengingatkan bahwa yang Komisi tengah coba susun adalah
rancangan Kovenan yang memungkinkan diterima oleh semua negara dan oleh
karenanya tidak perlu memuat ketentuan yang terlalu detil di setiap pasalnya.
Eleanor Roosevelt, ketua Komisi asal Amerika Serikat, menyetujui catatan
Chang, bahwa menempatkan kelompok tertentu dalam pengecualian eksplisit
seperti itu akan membebani ICCPR dengan banyak ketentuan detil. Lihat Laporan
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, E/CN.4/SR.149, hal. 15, paragraf 82, 83, dan
86, 17 April 1950.
Lihat Laporan Komite Tiga SU PBB, A/C.3/SR.819, hal. 284, paragraf 17, 25
November 1957, dan Laporan Komite Tiga SU PBB, A/C.3/SR.820, hal. 289,
paragraf 6, 25 November 1957.
Dukungan atas interpretasi Pasal 6 ayat (1) ICCPR itu bisa dilihat di Komite
HAM PBB, CCPR/C/SR.328, paragraf 22, 9 November 1981; Komite HAM PBB
CCPR/C/SR.327, paragraf 8 dan 29, 9 November 1981; Komite HAM PBB
CCPR/C/SR.284, paragraf 15, 10 April 1981; dan Komite HAM PBB,
CCPR/C/SR.258, paragraf 58, 31 Oktober 1980.
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hingga menuju tanggal eksekusi mati.146 Selain itu, Komite HAM PBB juga
menyatakan bahwa terpidana mati yang kondisi kesehatan jiwanya
“memburuk secara serius” dalam kurun waktu dua belas tahun menjalani
pidana mati – sekalipun dia tidak dapat dikategorikan “gila” (“insane”),
adalah wujud perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan
martabat manusia sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 7 ICCPR.147
Ketentuan pelarangan eksekusi mati terhadap orang dengan disabilitas
psikososial yang termaktub di dalam Resolusi 1984 kemudian semakin
dipertegas dan diperluas cakupannya di Resolusi Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB nomor 1989/64. Resolusi 1989 itu mendesak negara-negara
untuk menghapus hukuman mati “bagi orang-orang yang menderita dari
retardasi mental atau memiliki kompetensi mental yang sangat terbatas, baik
itu di tingkat penjatuhan pidana ataupun eksekusi.”148 Komisi HAM PBB
juga mengeluarkan resolusi di 2003 yang mempertegas pelarangan tersebut
dengan menyerukan kepada negara-negara untuk “tidak menjatuhkan
pidana mati terhadap orang yang menderita segala bentuk gangguan
kejiwaan atau mengeksekusi orang tersebut.” 149 Di 2005, Komisi HAM
PBB kembali mendesak negara-negara yang masih memberlakukan
hukuman mati untuk “tidak menjatuhkan pidana mati pada orang yang
menderita dari disabilitas mental atau intelektual, ataupun mengeksekusi
orang tersebut.”150 Di laporannya ke Dewan HAM PBB, di 2014, Sekretaris
Jenderal PBB menyampaikan bahwa “sejalan dengan standar hak asasi
internasional, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan terhadap orang dengan
disabilitas mental dan intelektual.”151 Pelapor Khusus PBB untuk urusan
pembunuhan ekstra-yudisial juga menegaskan bahwa “hukum internasional
melarang pidana mati terhadap orang dengan retardasi mental atau gila.” 152
Terhadap negara yang masih menerapkan hukuman mati, Pelapor Khusus
tersebut menyampaikan bahwa “terkait dengan orang dengan gangguan jiwa,
146

147

148
149
150
151
152

Komite HAM PBB, Sahadath v. Trinidad dan Tobago, Laporan Komunikasi No.
684/1996, CCPR/C/74/D/684/1996, 15 April 2002.
Komite HAM PBB, Francis v. Jamaika, Laporan Komunikasi No. 606/1994,
CCPR/C/54/D/606/1994, 3 Agustus 1995.
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1989/64, 24 Mei 1989.
Komisi HAM PBB, Resolusi 2003/67, E/CN.4/RES/2003/67, 24 April 2003.
Komisi HAM PBB, Resolusi 2005/59, E/CN.4/2005/L.10, 20 April 2005.
Laporan Sekjen PBB kepada Dewan HAM PBB, A/HRC/27/23, 30 Juni 2014.
Pelapor Khusus PBB untuk urusan eksekusi ekstra-yudisial, E/CN.4/1994/7,
paragraf 686, 7 Desember 1993.
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negara-negara tersebut diminta untuk memastikan bahwa legislasi
domestiknya sejalan dengan standar hukum internasional.”153
Sekalipun secara konseptual pelarangan penjatuhan pidana mati dan
pelaksanaan eksekusi mati terhadap orang dengan disabilitas psikososial
sepertinya tidak mendapatkan penolakan yang serius, terdapat sejumlah
persoalan yang tersisa. Standar HAM internasional tidak menyediakan
definisi yang ketat atau baku, dan yang bisa disepakati oleh masyarakat
internasional, mengenai apa yang dimaksud dengan ‘disabilitas psikososial’.
Termasuk juga dalam hal implementasi pelarangan tersebut. Sebagaimana
disebutkan Sekjen PBB di dalam laporannya ke Dewan Ekonomi dan Sosial
PBB di 2009, “kesulitan sesungguhnya dari perlindungan hak (safeguards)
bukanlah pada pengakuan formalnya, melainkan pada implementasinya.
Dalam hal anak atau perempuan hamil, determinasi bahwa orang tersebut
harus dilindungi dari eksekusi relatif cukup jelas. Tetapi dalam hal
mengevaluasi konsep seperti kegilaan (insanity), kompetensi mental yang
terbatas, dan “segala bentuk gangguan mental”, terdapat derajat
subjektivitas yang sangat lebar. Frasa “segala bentuk gangguan mental”
mungkin saja dapat berlaku pada sejumlah besar orang yang divonis
mati.”154

II. Standar Regional/Komparatif
Sejumlah yurisdiksi regional dan nasional telah mengakui norma
internasional yang melarang eksekusi orang dengan disabilitas psikososial
dan intelektual, dan di beberapa kasus memunculkan tanggung jawab negara
yang berasal dari prinsip tersebut.
Uni Eropa menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada
orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas intelektual.155
Komisi HAM Inter-Amerika, misalnya, baru-baru ini menyatakan bahwa
negara memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi orang dengan
disabilitas mental atau intelektual. Mengingat tanggung jawab khususnya
153

154

155

Pelapor Khusus PBB untuk urusan eksekusi ekstra-yudisial, E/CN.4/1998/68,
paragraf 117, 23 Desember 1997.
Laporan Sekjen PBB kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, E/2010/10,
paragraf 93, 18 Desember 2009.
Panduan Uni Eropa tentang Hukuman Mati, 12 April 2013, hal. 11
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untuk melindungi orang dengan disabilitas mental dan intelektual di kasuskasus hukuman mati, negara memiliki kewajiban menyediakan prosedur
untuk mengidentifikasi terdakwa atau terpidana yang memiliki disabilitas
mental atau intelektual. Dalam hal ini, negara memiliki dua kewajiban
utama. Pertama, negara memiliki kewajiban untuk memeriksa seluruh data
dan informasi dalam penguasaannya yang berkaitan dengan status
kesehatan jiwa terdakwa atau terpidana mati. Kedua, negara harus
menyediakan terdakwa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah
segala bentuk dukungan agar yang bersangkutan dapat mengakses evaluasi
kesehatan jiwa independen, yang juga dilakukan dalam jangka waktu yang
tidak lama. 156 Terutama, dalam hal terdapat indikator yang kuat bahwa
seorang terdakwa atau terpidana mati memiliki disabilitas mental atau
intelektual, negara memiliki kewajiban, di tahapan proses hukum manapun,
untuk merespon klaim tersebut.157 Hal serupa juga dinyatakan oleh Privy
Council bahwa pengadilan harus memerintahkan dilaksanakannya evaluasi
kesehatan jiwa di seluruh kasus hukuman mati.158
Dalam hal disabilitas intelektual, di Lester Pitman v. Trinidad dan Tobago,
dan Neil Hernandez v. Trinidad dan Tobago, Privy Council menerima
bahwa penggunaan ujian intelejensi tertentu dapat menentukan apakah
seseorang memiliki gangguan mental atau tidak. Privy Council menyatakan
bahwa tingkat intelejensi (menggunakan Wechsler Adult Intelligence Scale)
di bawah 70 dapat dikategorikan sebagai “gangguan mental yang
teridentifikasi”. 159 Hal ini juga sejalan dengan kriteria objektif World
Health Organisation (WHO) mengenai ‘disabilitas intelektual’, yaitu
mereka dengan tingkat IQ di bawah level 70. 160 Di beberapa negara,
disabilitas intelektual dapat meningkat ke level “insanity” dan juga
156
157

158

159

160

Lihat juga, misalnya, Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68 (1985).
Arias v. Amerika Serikat, paragraf 165, laporan Komisi HAM Inter-Amerika no.
44/14, 17 Juli 2014. Lihat juga Lackey and Others v. Amerika Serikat; Flores v.
Amerika Serikat; dan Chambers v. Amerika Serikat, laporan Komisi HAM InterAmerika No. 52/13, 15 Juli 2013.
Leslie Pipersburgh and Patrick Robateau v. the Queen, Judicial Committee of the
Privy Council, 21 February 2008.
Lester Pitman v. Trinidad dan Tobago, dan Neil Hernandez v. Trinidad dan
Tobago, Privy Council, 23 Maret 2017.
Lihat World Health Organisation, International Statistical Classification of
Disease and Related Health Problems (ICD 10), Chapter V, Mental and
Behvaioural Disorders (F00-F99) dan Mental Retardation (F70-F79),
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm
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menghapus tanggung jawab pidana. 161 Hanya di sedikit negara saja,
disabilitas intelektual tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana
tetapi dapat mengurangi masa pidana penjara. 162 Di contoh kasus-kasus
tersebut, individual dengan disabilitas intelektual tidaklah mendapatkan
perlindungan yang memadai dari ancaman eksekusi mati, dengan alasan
bahwa disabilitas intelektual tidak memenuhi definisi hukum “insanity”.163
Dalam hal terpidana mati memiliki disabilitasi psikososial setelah
pemidanaan, banyak negara tidak menyediakan perlindungan hukum yang
memadai di situasi seperti ini. Perlindungan yang dimaksud adalah
pelarangan eksekusi terhadap terpidana mati sekalipun disabilitas
psikososialnya muncul setelah vonis pengadilan. Terdapat setidaknya 10
negara yang memiliki aturan hukum yang secara eksplisit melarang
eksekusi terpidana mati di situasi tersebut.164

161

162

163
164

Berdasarkan informasi yang disediakan oleh Delphine Lourtau dan Sandra
Babcok dari Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, Cornell Law
School, Oktober 2018.
Di Belarus, misalnya, disabilitas intelektual adalah faktor mitigasi dalam hal
pemidanaan (faktor yang dapat meringankan): seseorang yang melakukan tindak
pidana “dalam hal pikirannya mengalami “diminished responsibility” tidaklah
dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, tetapi kondisinya tersebut dapat
dipertimbangkan oleh hakim ketika hendak menjatuhkan hukuman. Di Taiwan,
seseorang yang “insane” dilindungi dari pemidanaan sama sekali, tetapi apabila
yang bersangkutan berada di situasi yang “feebleminded”, dia dapat dihukum
lebih ringan.
Delphine Lourtau dan Sandra Babcok, Op. Cit.
Ibid. Negara-negara tersebut adalah: Aljazair, Antigua dan Barbuda, Kuba (dalam
hal seorang terpidana mulai menderita episode gangguan mental ketika menjalani
penghukuman, pemidanaannya ditangguhkan dan terpidana yang bersangkutan
akan direlokasi ke rumah sakit jiwa yang ditunjuk oleh pengadilan tingkat
propinsi), Ethiopia, Guatemala, Jepang (dalam hal terpidana mati berada dalam
situasi “insanity”, eksekusinya akan ditangguhkan berdasarkan keputusan Menteri
Hukum) Yordania, Suriah, Tajikistan, Thailand (dalam hal seorang terpidana mati
mengalami gangguan kejiwaan sebelum eksekusi, maka eksekusinya tersebut
akan ditangguhkan sampai yang bersangkutan pulih. Jika yang bersangkutan pulih
satu tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hukumannya
akan dikomutasi menjadi penjara seumur hidup).
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III. Standar Nasional dan Praktik
Berdasarkan Pasal 44 KUHP, Indonesia melarang penghukuman terhadap
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 165 Namun, pasal ini tidak
memberikan cakupan definisinya apakah hanya disabilitas psikososial atau
juga termasuk disabilitas intelektual, atau sejauh mana threshold orang
dengan disabilitas psikososial bisa dikecualikan dari pemidanaan. 166
Namun demikian, kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) sedikit membantu memperjelas
definisi terkait kesehatan jiwa dan yang dimaksud dengan masalah kejiwaan
maupun gangguan jiwa.
Menurut UU Keswa, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah
“orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan
perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko
mengalami gangguan jiwa”.167 Sementara Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ) adalah “orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku,
dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau
perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan
dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. 168
Membaca dua definisi ini, bisa dikatakan bahwa UU Keswa mengenal
“masalah kejiwaan” dan “gangguan jiwa”. Tetapi apakah kedua definisi ini
sudah memadai untuk mencakup spektrum disabilitas psikososial adalah
persoalan lain.

165

166

167

168

Pasal 44 ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke
vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak
dipidana.
Pasal 44 ayat (2) KUHP: Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat
atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang
itu dimasukkan ke rumah sakit jiwab, paling lamat satu tahun sebagai waktu
percobaan.
KUHAP juga tidak banyak memberikan detil informasi atau ketentuan mengenai
bagaimana prosedur pemeriksaan atau pembuktian kesehatan jiwa seorang
tersangka atau terdakwa.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka
2.
Ibid., Pasal 1 angka 3.
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UU Keswa juga menyebutkan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum,
seorang yang diduga ODGJ dan melakukan tindak pidana harus
mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa.169 Pemeriksaan yang dimaksud
tersebut dilakukan untuk (1) menentukan kemampuan pertanggungjawaban
pidana yang bersangkutan (criminal liability); dan (2) kecakapan menjalani
proses peradilan (fit for trial). 170 Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh
tim 171 , dengan diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat
melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.172
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan ini bisa dilihat di Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan
Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Permenkes
Pemeriksaan Keswa). Permenkes Pemeriksaan Keswa ini menyediakan
ketentuan yang cukup memadai dalam hal pemeriksaan orang dengan
disabilitas psikososial yang diduga melakukan tindak pidana. Apakah UU
Keswa dan Permenkes tersebut sudah selaras dengan standar internasional,
dan apakah implementasinya sudah berjalan efektif, di luar cakupan dan
tujuan studi ini.
Indonesia memang memiliki ketentuan hukum yang secara eksplisit
melarang pemidanaan orang dengan disabilitas psikososial. Namun,
Indonesia tidak memiliki aturan hukum yang eksplisit yang melarang
eksekusi mati orang dengan disabilitas psikososial. Undang-Undang Nomor
2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 173 hanya
mengatur penundaan eksekusi mati terhadap perempuan hamil, dan tidak
memuat ketentuan pelarangan eksekusi mati terhadap orang dengan
disabilitas psikososial. Sementara itu, ketentuan bahwa eksekusi mati tidak
dapat dilakukan terhadap orang dengan disabilitas psikososial baru sebatas
pandangan Mahkamah Konstitusi.174
169
170
171
172
173
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Ibid., Pasal 71 ayat (1).
Ibid., Pasal 71 ayat (2).
Ibid., Pasal 73 ayat (1).
Ibid., Pasal 73 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Penetapan Presiden Nomor 2
Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
Dijatuhkan olkeh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
Putusan MK (2007), hal. 431. MK menilai bahwa “eksekusi pidana mati terhadap
[…] seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai […] terpidana yang sakit
jiwa tersebut sembuh.” Artinya, MK sendiri sebenarnya di posisi yang tidak
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Secara kasat mata mungkin terlihat logis bahwa ketentuan pelarangan
eksekusi terhadap orang dengan disabilitas psikososial tidaklah diperlukan
karena sudah ada ketentuan yang melarang pemidanaan terhadap orang
dengan disabilitas psikososial. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa
terpidana mati mungkin saja tidak mengalami “masalah kejiwaan” ataupun
“gangguan jiwa” ketika divonis, tetapi kemudian mengalami “masalah
kejiwaan” dan/atau “gangguan jiwa” justru setelah vonis dijatuhkan. Dalam
diskursus HAM internasional, terpidana mati yang mengalami disabilitas
psikososial setelah vonis biasanya dikategorikan termasuk ke dalam
“fenomena deret kematian” (death row phenomenon). Fenomena deret
kematian menunjukkan bahwa mereka yang menjalani masa pemidanaan
sambil menunggu eksekusi mati akan mengalami masalah serius dengan
kondisi kejiwaan mereka. Oleh karena itulah, eksistensi aturan hukum yang
juga secara eksplisit melarang eksekusi mati terhadap orang dengan
disabilitas psikosial menjadi penting.
Absennya ketentuan pelarangan eksekusi terhadap orang dengan disabilitas
psikososial menjadi persoalan yang serius ketika terjadi eksekusi mati
terhadap Rodrigo Gularte di April 2015. Rodrigo Gularte adalah seorang
terpidana mati asal Brasil yang mengidap paranoid schizophrenia dan
bipolar disorder. 175 Sebenarnya Rodrigo telah mengalami disabilitas
psikososial sejak kecil dan bukan tidak mungkin ketika dia melakukan
tindak pidana, dia berada dalam kondisi pikiran yang mengganggu
mentalnya. Tetapi ketika dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri
Tangerang di 2005176 kondisi kejiwaannya tidaklah menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadapnya. Di November 2014,
Rodrigo pernah menjalani pemeriksaan oleh Kusumawardhani
Psychological Consultant & Center of Behavior Studies, dan disimpulkan
bahwa Rodrigo mengalami paranoid schizophrenia dengan gejala delusi
dan halusinasi. Hasil ini juga diperkuat dengan adanya pemeriksaan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap di Februari 2015 yang menyimpulkan
bahwa Rodrigo mengalami gangguan mental kronis dengan diagnosis
paranoid schizophrenia dan DD: Gangguan Bipolar dengan ciri psikopatik.

175
176

melarang eksekusi mati terhadap orang dengan disabilitas psikososial, namun
menangguhkan pelaksanannya.
Ricky Gunawan (2016)., Op. Cit.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1194/Pid.B/2004/PN.TNG
tertanggal 7 Februari 2005.
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Kondisi ini menyebabkan Rodrigo kehilangan kemampuan memahami
realita dan mengambil keputusan. Sekalipun Rodrigo terbukti mengalami
disabilitas psikososial, Kejaksaan Agung RI tetap memutuskan melakukan
eksekusi mati terhadapnya pada 29 April 2015. Di salah satu kesempatan,
Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan bahwa tidak ada larangan eksekusi
mati terhadap orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.177

IV. Rekomendasi
Sehubungan dengan persoalan pidana mati/eksekusi dan kaitannya dengan
orang dengan disabilitas psikososial, untuk memberikan perlindungan hak
(safeguard) yang paling maksimal, berikut ini adalah rekomendasi
kebijakan yang Indonesia perlu adopsi:
1. Memastikan di semua kasus yang mana terdakwanya terancam dengan
hukuman mati, dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara
berkualitas dan menyeluruh terhadap terdakwa. Dalam hal terdakwa
miskin, maka jaminan perlindungan hak mencakup akses ke psikiater
independen yang biayanya ditanggung penuh oleh negara. 178
2. Memastikan tersedianya petugas kesehatan atau psikiater yang
berkompeten di seluruh rutan dan lapas, atau setidaknya di tempat
yang terdapat tahanan yang terancam dengan pidana mati ataupun
terpidana mati; dan tahanan maupun terpidana mati tersebut dapat
mengakses layanan kesehatan mental yang berkualitas itu secara
berkala. Layanan ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa yang
dilakukan secara konfidensial. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan
tersebut ditemukan indikasi serius yang mengancam kesehatan atau
hidup tahanan atau terpidana mati tersebut (seperti misalnya muncul
tendensi melukai diri sendiri (self-harm) atau bunuh diri (suicidal
tendency), petugas kesehatan atau psikiater yang bertanggung jawab
harus segera melaporkan kondisi tersebut kepada Kepala Rutan/Lapas
guna ditindaklanjuti secara serius, misalnya dengan merujuk ke rumah
sakit jiwa di luar rutan/lapas.
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Abba Gabrillin, Jaksa Agung: Tak Ada Larangan Eksekusi Mati Terpidana yang
Alami Gangguan Jiwa, Kompas,
https://nasional.kompas.com/read/2015/02/20/18075521/Jaksa.Agung.Tak.Ada.L
arangan.Eksekusi.Mati.Terpidana.yang.Alami.Gangguan.Jiwa, 20 Februari 2015.
Lihat Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68 (1985).
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3. Menerbitkan ketentuan hukum yang secara tegas dan eksplisit
melarang eksekusi terhadap orang dengan disabilitas psikososial.
Mengingat spektrum disabilitas psikososial yang luas, pelarangan
eksekusi bisa diterapkan hanya dalam hal apakah yang bersangkutan
memiliki kapasitas untuk memahami situasinya (nature) dan
konsekuensi dari penghukumannya (yakni akan dieksekusi
mati).179
4. Mengatur ketentuan bahwa apabila seseorang dalam waktu satu tahun
sejak positif terdiagnosis mengalami disabilitas psikososial yang
serius yang menghilangkan kapasitasnya memahami situasi dan
konsekuensi penghukuman, hukuman mati yang bersangkutan
dikomutasi ke hukuman seumur hidup. Dalam hal terbukti bahwa
kondisi disabilitas psikososialnya tersebut bersifat permanen, yang
bersangkutan harus dibebaskan demi hukum, dan dirujuk ke fasilitas
pemulihan kesehatan jiwa.
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Lihat Schabas (1993), Op. Cit., hal. 96.
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PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUMAN
MATI/EKSEKUSI MATI
I. Pengantar
Perempuan dan hukuman mati adalah salah satu persoalan hukum dan HAM
yang berkelit-kelindan dengan dimensi jender, yang cukup kompleks,
namun sayangnya jarang dibahas. Hal ini menyebabkan tidak banyak
literatur maupun standar internasional yang secara spesifik tersedia
berkaitan dengan persoalan ini.
Cornell Death Penalty Worlwide mengestimasi terdapat setidaknya 500
perempuan terpidana mati di seluruh negara di dunia, dengan lebih dari 100
perempuan telah dieksekusi mati dalam kurun waktu sepuluh tahun
terakhir.180
Perempuan bukanlah subjek yang dikecualikan dari penjatuhan pidana mati
maupun eksekusi mati. Tetapi, ICCPR menyebutkan bahwa “…pidana mati
tidak dapat dijalankan terhadap perempuan hamil.” 181 Artinya, ICCPR
melarang eksekusi mati terhadap perempuan hamil. Ketentuan ini
dipertegas juga berdasarkan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
1984/50, yang memuat pelarangan eksekusi mati terhadap perempuan hamil
atau ibu yang baru melahirkan (new mothers).182
Sekalipun terdapat karakateristik tertentu dari perempuan yang dapat
dikecualikan dari eksekusi mati, kebanyakan perempuan yang divonis mati
– di banyak negara, termasuk Indonesia – juga adalah korban dari bias
jender yang berganda.183 Misalnya saja perempuan terpidana mati karena
dipidana melakukan tindak pidana pembunuhan, di banyak tempat, adalah
hasil atau akibat dari terjadinya kekerasan berbasis jender. Sementara
mereka yang divonis mati karena terlibat dalam peredaran gelap narkotika
180
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Delphine Lourtau, Sandra Babcock, Sharon Pia Hickey, et al., Judged for More
Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty,
Cornell Center on the Death Penalty Worlwide (2018).
ICCPR, Pasal 6 ayat (5).
Resolusi 1984/50, angka 3.
Lourtau et.al. (2018), Op. Cit., hal. 4
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juga mayoritas adalah mereka yang dieksploitasi oleh sindikat karena
kerentanan sosial ekonominya, dan sering mendapatkan kekerasan seksual.
Sayangnya, di banyak negara, elemen kekerasan berbasis jender tersebut
jarang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat putusan. 184 Stigma
sosial yang melekat pada perempuan yang divonis karena melakukan tindak
pidana, ataupun menjalani pidana penjara, ditambah dengan kunjungan
keluarga dan anak yang terbatas, menyebabkan banyak perempuan
terpidana mati di seluruh dunia mengalami tekanan psikis yang luar biasa
dan menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan yang terus berulang.
Penelusuran lebih dalam terhadap kasus-kasus perempuan terpidana mati
mengungkap pola yang signifikan mengenai kesewenangan dan
diskriminasi dalam hal penerapan hukuman mati. Hal ini termasuk
mengetahui bagaimana jender dan kemiskinan saling beririsan dan
berpengaruh terhadap para perempuan terpidana mati secara khusus, dan
perempuan terdakwa/terpidana pada umumnya. 185 Diskriminasi berbasis
jender di kasus-kasus hukuman mati adalah persoalan yang kompleks
karena umumnya terdapat lebih dari satu bentuk bias jender yang muncul,
baik yang mungkin menguntungkan ataupun merugikan perempuan yang
berhadapan dengan hukuman mati. Stereotipe bahwa perempuan adalah
seorang pengasuh dan harus dikasihani mungkin di beberapa kasus akan
menyebabkan yang bersangkutan mendapatkan keringanan hukuman. 186
Tetapi pada saat yang bersamaan juga, perempuan yang melakukan tindak
pidana sering dicap menyalahi kodrat atau norma mereka di dalam
kehidupan masyarakat sehingga mereka perlu dihukum lebih berat. 187
184
185
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Ibid.
Ibid., hal. 5.
Ibid. Lihat juga Victor L. Streib, Gendering the Death Penalty: Countering Sex
Bias in a Masculine Sanctuary, Ohio State Law Journal, Vol. 63, No. 1 (2002),
433-474. Di tulisan ini Streib menyebutkan bahwa setidaknya di konteks Amerika
Serikat, kecil kemungkinan pelaku kejahatan perempuan ditangkap/ditahan oleh
polisi atas tuduhan pembunuhan, dan lebih kecil lagi kemungkinannya perempuan
dipidana mati, dan nyaris tidak pernah dieksekusi mati. Tulisan lain yang penting
mengenai perempuan dan hukuman mati, masih dalam konteks Amerika Serikat,
lihat misalnya: Joan W. Howarth, Deciding to Kill: Revealing the Gender in the
Task Handed to Capital Jurors, Wisconsin State Law Review Vol. 1994 (1994),
1345-1424; dan Elizabeth Rapaport, Equality of the Damned: The Execution of
Women on the Cusp of the 21st Century, Ohio Northern University Law Review,
Vol. 26 (2000), 581-600.
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Ketika perempuan didakwa dengan kejahatan yang berat yang mana
menimbulkan label bahwa mereka “pembunuh” atau “nenek sihir”,
hukuman terhadap mereka akan lebih berat dibandingkan dengan laki-laki.
Perlakuan penegak hukum yang bias jender terhadap perempuan pelaku
tindak pidana juga memperburuk kerentanan yang sudah mereka miliki.
Kerentanan itu antara lain, minimnya akses pendidikan bagi perempuan
menghalangi kapasitas mereka untuk bisa membaca/menulis dokumen
(hukum), atau memahami pentingnya pembelaan di dalam kasus mereka.
Perempuan yang tidak mempunyai akses ekonomi atau keuangan juga
menghambat kemampuan mereka dalam hal mengakses bantuan hukum
(pengacara). Ketiadaan sumber daya ekonomi yang kuat ini juga
menempatkan perempuan pelaku tindak pidana harus membayar
kompensasi kepada korban apabila di dalam suatu sistem hukum
mensyaratkan hal demikian.188
Perempuan yang didakwa dengan kejahatan dengan ancaman hukuman mati
juga berada di posisi yang buruk ketika tidak ada pengakuan (recognition)
akan bagaimana jender dan patriarki berpengaruh terhadap terjadinya tindak
pidana yang didakwakan kepada mereka. Konsep dalam hukum pidana
seperti ‘niat’ seringnya dipahami sebagai kapasitas subjek semata dalam
melakukan tindakan yang didakwakan. Sementara, misalnya, korban
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa saja tidak memenuhi kriteria
‘niat’ sebagaimana dipahami secara umum dalam konteks hukum pidana.
Trauma dan ancaman kekerasan yang terus membayang-bayangi jelas
memengaruhi kemampuan perempuan untuk menghindari atau keluar dari
lingkaran kekerasan tersebut.189
Victor Streib menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus hukuman mati terdapat
banyak alasan mitigasi (alasan yang meringankan) yang harusnya bisa
dipertimbangkan oleh hakim, salah satunya adalah terkait faktor apakah
terdakwa melakukan tindakannya karena di bawah dominasi orang lain
secara substansial. 190 Streib merujuk pada negara bagian California,
Amerika Serikat, sebagai contoh yang baik. California mengenali faktor
“apakah seorang terdakwa melakukan tindakannya di bawah tekanan yang
188
189
190

Ibid., hal. 8.
Ibid.
Victor L. Streib, Rare & Inconsistent: The Death Penalty for Women, Fordham
Urban Law Journal, Vol. 33, No. 2 (2006), hal. 110.
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ekstrim atau di bawah dominasi orang lain secara substansial.”191 Alasan
mitigasi ini muncul dari pola kasus pembunuhan dan tindak pidana lain di
mana apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh perempuan bersama-sama
dengan laki-laki, secara umum laki-laki di kejahatan tersebut berperan
menjadi aktor yang dominan.
Sementara itu, di negara bagian Texas, sejarah kekerasan domestik tidak
dapat secara eksplisit diterima sebagai argumen bela diri. Tetapi, perempuan
yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap pasangannya yang
melakukan kekerasan diperbolehkan mengajukan bukti “kekerasan keluarga”
(family violence) di mana terdapat individu lain yang juga menderita dari si
pelaku kekerasan domestik tersebut. Pengadilan di Texas menyetujui bahwa
bukti kekerasan domestik adalah relevan di kasus seperti ini. Tetapi, tidak
banyak kasus di mana perempuan yang didakwa melakukan pembunuhan
terhadap pasangannya dikabulkan argumen pembelaannya. 192 Sementara di
New York dan New Jersey, sejarah kekerasan domestik tidak secara
eksplisit diakui sebagai argumen bela diri, tetapi bukti bahwa seorang
perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik dan kemudian
membunuh pasangannya dipandang relevan dalam hal mengajukan
argumen pembelaan tersebut.193
India adalah salah satu negara retensionis yang pengadilannya, di beberapa
kasus, mengenali argumen “provokasi yang berkelanjutan” (sustained
provocation), sebagai pembelaan terhadap dakwaan pembunuhan, sebagai
bentuk pengakuan terhadap hak bela diri perempuan ketika mereka
membunuh pasangan yang melakukan kekerasan (abusive).194 Di Champa
Rani Mondal v. State of West Bengal, Mahkamah Agung India
membebaskan seorang perempuan yang telah membunuh kakak ipar laki-
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KUHP California, Pasal 190 ayat 3 huruf (g), 2005.
Lihat Penal Reform International (PRI), Women Who Kill in Response to
Domestic Violence: How Do Criminal Justices Respond?, Penal Reform
International (2016).
Ibid.
Lihat Anuj Jermi v. State by Inspector of Police, 3 MWN (Cr.) 161, Pengadilan
Tinggi Madras, 1 Agustus 2012; Rina Garh v. State of Assam, SCC Online Gau
424, Pengadilan Tinggi Guwahati, 22 Februari 2013; dan Madhu Gupta v. State
NCT of Delhi, SCC Online Del 9228, Pengadilan Tinggi Delhi, 21 Juli 2017.
Lihat juga PRI (2016), Op. Cit.
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lakinya ketika sang kakak ipar mencoba memerkosanya. 195 Pengadilan
Tinggi Delhi juga pernah membebaskan seorang perempuan yang
membunuh laki-laki yang mencoba melecehkan putri si perempuan. 196
Namun demikian, India tidak memiliki panduan pemidanaan (sentencing
guidelines) untuk kasus dengan perempuan korban kekerasan domestik
yang menjadi pelaku pembunuhan. Penilaian argumen sejarah kekerasan
domestik sebagai bela diri dipertimbangkan oleh hakim secara kasuistis dan
bergantung pada diskresi hakim.
Di kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, terdapat salah
satu unsur jender yang kuat. Mayoritas kasus ini terdapat kekerasan yang
sudah berlangsung lama dan absennya bantuan eksternal yang efektif bagi
perempuan korban kekerasan. Ketergantungan ekonomi, ketakutan akan
hilangnya hak asuh anak, toleransi masyarakat yang meluas akan kekerasan
terhadap perempuan, dan stigma terhadap perempuan yang bercerai. 197
Kesemuanya adalah unsur jender yang kuat coraknya di banyak kasus
pembunuhan dalam hal perempuan melakukan tindak pembunuhan.
Ditambah lagi, ketika harus menjalani proses hukum, perempuan yang
didakwa melakukan pembunuhan jarang mengangkat faktor-faktor jender
tersebut karena stigma, rasa malu, dan juga ketidakpercayaan terhadap
institusi penegak hukum. Sekalipun terdapat bukti kuat terjadinya KDRT
yang berujung pada perempuan melakukan tindak pembunuhan, perempuan
masih harus berhadapan dengan hakim yang belum tentu teryakini bahwa
KDRT yang berlangsung lama itu bisa dikategorikan sebagai alasan “bela
paksa” atau “bela diri” (self-defence).198 Di banyak negara definisi hukum
“bela paksa” atau “bela diri” umumnya mensyaratkan terdakwa harus dapat
menjelaskan bahwa terdapat ancaman yang nyata dan mendesak terhadap
dirinya. Definisi ini, dari perspektif keadilan jender, tidak dapat memahami
dinamika KDRT, di mana kekerasan seringnya terjadi secara berulang untuk
periode waktu yang cukup lama. Perempuan yang telah berulang kali
mendapatkan kekerasan bisa saja melihat bahaya terhadap keselamatannya
tidak mendesak (imminent), tetapi bukan berarti bahaya tersebut hilang
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Champa Rani Mondal v. State of West Bengal, 10 SCC 608, Mahkamah Agung
India, 16 September 1998.
Madhu Gupta v. State NCT of Delhi, SCC Online Del 9228, Pengadilan Tinggi
Delhi, 21 Juli 2017.
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karena bahaya itu selalu mengintai keselamatannya. 199 Pelapor Khusus
PBB menyatakan keprihatinannya mengetahui bahwa kekerasan domestik
jarang sekali dipertimbangkan sebagai alasan mitigasi. Menjatuhi pidana
mati di kasus-kasus di mana terdapat bukti kuat adanya self-defence bisa
dikategorikan sebagai pembunuhan yang sewenang-wenang.200
Ketidakadilan jender juga menyasar pada kasus-kasus dengan perempuan
yang didakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika.
Dinamika jender dan ketidakberdayaan perempuan adalah faktor utama
perempuan terjerat di sindikasi peredaran narkotika ilegal. 201 Banyak
perempuan yang terlibat dalam penyelundupan narkotika untuk
menyeimbangkan marjinalisasi yang mereka alami dan meningkatkan status
sosial-ekonomi mereka.202 Pengedar narkotika umumnya mempekerjakan
perempuan sebagai kurir narkotika skala kecil karena mereka jarang
dicurigai sebagai pelaku dan oleh karenanya kecil kemungkinan ditangkap
dibandingkan dengan laki-laki, dan mereka tidak memiliki sumber daya
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Terkait diskusi persoalan hukum ini bisa lihat, misalnya, Holly Maguigan,
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Female Drug Smugglers, The Global Center for School Counseling Outcomes
Research, Evaluation & Development,
https://everypiecematters.com/jget/volume01-issue01/mule-tales-an-explorationof-motives-among-female-drug-smugglers.html, 31 Mei 2017. Lihat juga
misalnya Jennifer Fleetwood, Drug Mules: Women in the International Cocaine
Trade, London: Palgrave Macmillan (2014). Di buku ini Jennifer Fleetwood
menjelaskan bagaimana perempuan terlibat dalam dan menjadi drug mules
(‘keledai narkotika’/kurir) dalam jual beli narkotika, menggunakan pendekatan
teori jender dan kriminologi transnasional.
Ibid.
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untuk membeli dan menjual kembali narkotika yang mereka bawa untuk
kepentingan finansial mereka sendiri. Banyak studi menyimpulkan bahwa
perempuan yang menjadi kurir narkotika seringnya melakukan tindakan ini
untuk menyenangkan atau membantu orang lain dalam hidup mereka,
seringnya adalah figur laki-laki. 203 Studi lainnya menunjukkan bahwa
perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan sewaktu kecil atau juga
kekerasan domestik akan terlibat dalam peredaran gelap narkotika untuk
meningkatkan rasa percaya diri mereka.204

II. Standar Internasional/Regional mengenai Perlindungan
terhadap Perempuan Berhadapan dengan
Hukum/Hukuman Mati
Dalam hal hukuman mati, tidak ada ketentuan hukum internasional yang
secara eksplisit melarang penjatuhan pidana mati terhadap perempuan.
Namun demikian, terdapat tiga negara yang melarang penjatuhan hukuman
mati kepada perempuan, yakni Belarusia, Tajikistan dan Zimbabwe. Ketika
Belarusia memperkenalkan KUHP baru mereka di 1999, yang pertama sejak
kemerdekaan Belarusia, mereka mengecualikan seluruh kategori
perempuan dari pidana mati – dan menariknya tidak terdapat perdebatan
publik yang serius terkait isu ini.205 Di Tajikistan dan Zimbabwe, hukum
nasional mereka awalnya melarang eksekusi perempuan hamil (sejalan
dengan hukum internasional). Perluasan cakupan pelarangan pidana mati
terhadap perempuan adalah strategi untuk secara bertahap mengurangi
penggunaan hukuman mati, dan bukanlah hasil dari sebuah analisis
hukum/kebijakan berbasis jender. 206 Di Zimbabwe, Konstitusi mereka
melarang eksekusi terhadap perempuan karena menurut para penyusunnya
penghapusan hukuman mati secara total tidaklah memungkinkan secara
politik. Namun demikian, pengecualian perempuan dari pidana mati masih
memungkinkan karena, pertama, sedikit sekali perempuan yang pernah
dieksekusi, dan kedua, eksekusi mati perempuan membuat publik merasa
tidak nyaman. Di Tajikistan, pengecualian perempuan dari pidana mati
bukanlah sebuah upaya kebijakan yang berbasis jender, melainkan sebuah

203
204
205
206

Ibid.
Ibid.
Lourtau et.al. (2018), Op. Cit., hal. 7.
Ibid.
LBH MASYARAKAT | 61

langkah signifikan yang penting untuk mengarah kepada abolisi hukuman
mati secara penuh.207
Sekalipun tidak ada ketentuan hukum internasional yang secara khusus
melarang pidana mati terhadap perempuan, terdapat sejumlah ketentuan
hukum internasional dan regional yang menyediakan perlindungan hak
kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan menjalani
penangkapan/penahanan/pemenjaraan. Aturan tersebut antara lain,
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
Kovenan Menentang Penyiksaan (CAT), dan Konvensi tentang
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Keberadaan
ketentuan hukum internasional ini penting dan juga mewajibkan negara
untuk memastikan tersedianya perlindungan hukum terhadap perempuan
yang setara dengan laki-laki, dan menjamin bahwa peradilan nasionalnya
yang kompeten dan institusi publik lainnya akan memberikan perlindungan
yang efektif terhadap perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi. 208
Dengan demikian, harapannya, ketika perempuan berhadapan dengan
hukum – termasuk di dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati –
institusi penegak hukum dapat memeriksa secara adil, non-diskriminatif,
dan tidak bias jender. Faktor ini sangat krusial guna memastikan bahwa
institusi penegak hukum dapat memahami persoalan perempuan yang
terancam dengan hukuman mati dengan segala kompleksitas isu jender yang
melingkupinya.
Di 2010, PBB mengadopsi panduan internasional baru yang disebut dengan
Aturan PBB tentang Perlakuan terhadap Perempuan Terpidana dan
Kebijakan Non-Penahanan terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana,
yang singkatnya dikenal dengan nama Bangkok Rules.209 Bangkok Rules
lahir sebab ketentuan serupa yang sudah ada sebelumnya yaitu Standar
Aturan Minimum untuk Perlakuan terhadap Terpidana 210 – sekalipun
berlaku untuk seluruh terpidana tanpa diskriminasi – belum memperhatikan
207
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Lihat misalnya CEDAW, Pasal 2 huruf ©.
Resolusi SU PBB 65/229, diadopsi 21 Desember 2010.
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMRTP), Resolusi
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 663 C (XXIV), 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII),
13 Mei 1977. SMRTP sudah diperbaharui di 2015, yang kemudian dikenal
dengan Mandela Rules – mengacu kepada mantan Presiden Afrika Selatan Nelson
Mandela.
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kebutuhan khusus perempuan terpidana atau perempuan yang menjalani
penahanan. Seiring dengan jumlah perempuan yang ditahan dan dipidana di
seluruh negara di dunia meningkat terus, terdapat keperluan untuk
memperjelas aturan minimum yang memperhatikan kebutuhan khusus
perempuan terpidana. Keberadaan Bangkok Rules melengkapi Standar
Aturan Minimum sebelumnya dengan memperhatikan kebijakan yang
spesifik jender, misalnya terkait pendaftaran terpidana, prosedur keamanan
di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), pelatihan bagi petugas lapas, dan
pengawasan bagi terpidana. Bangkok Rules juga secara khusus memberikan
ketentuan mengenai akses perempuan terpidana terhadap layanan kesehatan
fisik dan psikis yang spesifik perempuan. Bangkok Rules juga memiliki bab
khusus terkait perempuan yang sedang menunggu persidangan, perempuan
di bawah umur, perempuan warga negara asing, perempuan hamil,
perempuan yang sedang menyusui, dan ibu dengan anak.
Standar Aturan Minimum untuk Perlakuan Terhadap Terpidana versi revisi
2015 (yang dikenal dengan nama Mandela Rules)211 semakin memperkuat
perlindungan hak bagi perempuan yang menjalani penahanan atau pidana
penjara. Misalnya, Mandela Rules melarang restriksi kunjungan sebagai
bagian dari sanksi terhadap terpidana, termasuk bagi perempuan
terpidana. 212 Sekalipun Bangkok Rules maupun Mandela Rules dapat
digunakan sebagai rujukan standar internasional dalam hal perlindungan
hak terpidana ataupun tahanan, kedua aturan ini tidak memberikan
ketentuan khusus standar minimum perlakuan terhadap terpidana mati –
baik laki-laki maupun perempuan.
Terkait eksekusi mati, ICCPR melarang eksekusi mati terhadap perempuan
hamil.213 Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1984/50, memperketat
pelarangan tersebut dengan menyatakan bahwa eksekusi mati terhadap
perempuan hamil atau ibu yang baru melahirkan tidak boleh dilakukan.214
Pelarangan eksekusi terhadap perempuan hamil sepertinya sesuatu yang
nyaris universal. Tetapi masih terdapat beberapa negara yang
memperbolehkan eksekusi dilakukan setelah perempuan tersebut
melahirkan anaknya. Dari 92 negara yang masih menerapkan hukuman mati,
211
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Resolusi SU PBB, A/C.3/70/L.3, 29 September 2015.
Ibid., lihat Rule 36-46.
ICCPR, Pasal 6 ayat (5).
Resolusi 1984/50, angka 3.
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setidaknya terdapat 83 negara yang memiliki aturan hukum melarang
eksekusi terhadap perempuan hamil.215 Di Afghanistan, perempuan yang
tengah hamil 6 bulan ketika penjatuhan vonis mati, tidak akan menjalani
pidananya sampai 4 bulan kemudian (artinya setelah melahirkan). Di Papua
Nugini, perempuan hamil akan diampuni dari eksekusi apabila ada
permohonan dari yang bersangkutan. Satu-satunya negara di dunia di mana
seorang perempuan hamil bisa saja dieksekusi adalah Saint Kitts and Nevis.
Secara umum, negara-negara yang melarang eksekusi terhadap perempuan
hamil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yakni: negara yang
menunda eksekusi mati sampai perempuan terpidana mati tersebut
melahirkan; dan negara yang mengkomutasi pidana mati menjadi penjara
seumur hidup atau hitungan tahun.216
Tiga puluh tiga negara masuk ke dalam kategori pertama. Di beberapa
negara, aturan nasionalnya secara khusus menyebutkan masa tunda eksekusi
(grace period). Yang paling pendek misalnya 40 hari setelah melahirkan
(Maroko), 2 bulan (Mesir), atau bisa mencapai 3 tahun (Thailand). Negara
lainnya seperti Iran, Jepang dan Korea Selatan, eksekusi mati terhadap
perempuan hamil ditunda hingga jangka waktu yang tidak ditentukan
setelah perempuan tersebut melahirkan.217
Dua puluh dua negara masuk ke dalam kategori kedua. Negara tersebut
antara lain, Botswana, India, Kenya, Laos, Malaysia, Singapura, Sri Lanka
dan Uganda. Hampir di seluruh negara tersebut, perempuan hamil dapat
dijatuhi dengan pidana mati.218
Sejumlah negara juga melarang eksekusi terhadap perempuan dengan anak
kecil. Perempuan dengan anak kecil diasumsikan menjadi pengasuh utama
anak tersebut yang mana apabila eksekusi tersebut dilakukan akan
berpengaruh buruk bagi tumbuh kembang si anak. Terdapat dua puluh dua
negara yang memiliki aturan hukum melindungi ibu dengan anak kecil dari
pidana mati, dengan jangka waktu mulai dari 40 hari (Maroko) hingga 3
215
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Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, Women,
http://www.deathpenaltyworldwide.org/women.cfm, terakhir diperbarui 25
Januari 2012.
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Ibid.
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tahun (Thailand). Di Vietnam, pidana mati yang dijatuhkan terhadap
perempuan dengan anak di bawah usia tiga tahun akan dikomutasi menjadi
pidana seumur hidup. Di Iran, aturan hukumnya melarang seorang
perempuan dieksekusi apabila yang bersangkutan masih mengasuh anak
tersebut dan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Namun
demikian, banyak laporan organisasi hak asasi manusia yang menunjukkan
bahwa praktik eksekusi mati terhadap perempuan dengan anak kecil masih
sering terjadi di Iran.219
Terdapat dua konvensi hukum internasional yang secara khusus melarang
eksekusi perempuan dengan anak kecil, yakni: Piagam Afrika tentang Hak
dan Kesejahteraan Anak, dan Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 30 huruf (e) Piagam Afrika tersebut melarang negara pihak menjatuhi
pidana mati kepada perempuan yang akan melahirkan dan “ibu dari bayi dan
anak kecil.” Sementara itu, Pasal 12 Piagam Arab tentang HAM
menyatakan bahwa pidana mati tidak boleh dijatuhkan kepada perempuan
hamil sebelum yang bersangkutan melahirkan, atau terhadap seorang ibu
yang baru saja melahirkan anaknya sampai batas waktu dua tahun.220
Pembatasan eksekusi terhadap perempuan hamil, atau perempuan dengan
anak kecil, sesungguhnya mencerminkan norma hak asasi manusia yang
penting, termasuk dalam konteks ini adalah prinsip mengedepankan
“kepentingan terbaik bagi anak”. Namun demikian, di sisi lain keberadaan
norma ini juga dengan sendirinya menunjukkan bahwa perempuan hamil
atau perempuan dengan anak kecil layak dikecualikan dari eksekusi atau
diberikan grasi karena relasinya dengan pemahaman akan keibuan
(motherhood). 221 Logika ini menyebabkan perempuan yang tidak sesuai
dengan peran ibu tersebut – perempuan yang tidak memiliki anak, akan
dipandang menyimpang dari sosok ibu dan bukan tidak mungkin
meningkatkan risiko mereka mendapatkan pidana mati.222

III. Standar Nasional dan Praktik
KUHAP Indonesia tidak memberikan ketentuan khusus perihal
perlindungan hak bagi perempuan yang terancam dengan hukuman mati.
219
220
221
222

Ibid.
Ibid.
Lourtau et.al. (2018), Op. Cit., hal. 7.
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Begitupun tidak ada undang-undang lainnya yang secara spesifik
menyediakan perlindungan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan
hukuman mati atau eksekusi. Namun demikian, setidaknya terdapat
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma
Perempuan Berhadapan Hukum) yang mungkin masih relevan dalam hal
penyediaan perlindungan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan
hukuman mati.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, secara umum perempuan sering
mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis jender. Ketika perempuan
harus berhadapan dengan hukum, institusi dan aturan kerap belum peka
terhadap persoalan jender dan di banyak kasus masih bias jender atau justru
melanggengkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan. Perma
Perempuan Berhadapan Hukum setidaknya menyediakan ketentuanketentuan bagi hakim dalam mengadili perkara dengan perempuan sebagai
terdakwa. Tujuan Perma ini adalah agar hakim memahami dan menerapkan
asas-asas seperti non-diskriminasi, kesetaraan jender, keadilan, dan lain-lain;
hakim dapat mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara terhadap
perempuan; dan menjamin hak perempuan dalam hal akses terhadap
keadilan. 223 Perma ini juga melarang hakim menunjukkan sikap atau
mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat perempuan, ataupun
pernyataan yang mengandung bias/stereotipe jender. 224 Lebih lanjut lagi
Perma ini meminta hakim dalam mengadili perkara untuk
mempertimbangkan aspek kesetaraan jender, menggali nilai-nilai keadilan
guna menjamin kesetaraan jender, dan juga mempertimbangkan penerapan
konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan jender. 225
Walaupun tidak ada ketentuan khusus yang berkaitan langsung dengan
perempuan berhadapan dengan hukuman mati, keberadaan Perma ini bisa
membantu memastikan agar perempuan yang sampai melakukan tindak
pidana yang terancam dengan hukuman mati bisa terjaga hak-haknya dan
pemeriksaan dilakukan tanpa bias jender.
Sebelum kelahiran Perma ini, sudah ada beberapa kasus perempuan yang
dipidana mati tanpa melihat unsur ketidakadilan jender di kasusnya, seperti
223
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kasus Merri Utami atau Rani Andriani. Dengan demikian, sejauh mana
Perma ini di kedepannya sungguh-sungguh bisa memastikan perlindungan
hak bagi perempuan berhadapan dengan hukuman mati, perlu pengujian
lebih lanjut dan dilihat penerapannya di kasus-kasus yang relevan.
Kasus Erika (bukan nama sebenarnya)226
Erika dipidana mati atas tuduhan pembunuhan putrinya yang berusia
delapan tahun. Terpidana lainnya, di kasus yang sama, Susilo, adalah
seorang teman dari kakak ipar Erika. Pengadilan menilai bahwa Erika
dan Susilo terlibat perselingkuhan dan Susilo sempat memerkosa
putri Erika dua kali sebelum waktu kejadian. Berdasarkan putusan
pengadilan, disebutkan bahwa Erika dan Susilo, karena marah
dengan si putri yang menolak mengambil air dari sumur mereka,
akhirnya bermufakat untuk membunuh putrinya tersebut.
Berdasarkan informasi yang diceritakan oleh Erika kepada LBH
Masyarakat, Erika adalah ibu dari enam orang anak. Dia harus
bekerja keras menafkahi keluarganya dengan bertani dan menjadi
nelayan. Setelah suaminya pergi ke provinsi lain untuk bekerja, Erika
harus bekerja sendiri untuk menghidupi keenam anaknya. Suatu
waktu, Erika sendirian di rumah. Susilo kemudian datang ke rumah
dan memerkosanya. Beberapa waktu kemudian, Erika pernah ke
rumah setelah bertani dan mendapati Susilo sedang menusuk putrinya
hingga mati. Karena Susilo dan Erika kedapatan ada di rumah tanpa
kehadiran suami Erika, media memberitakan bahwa Erika
memperbolehkan Susilo memerkosa putrinya, dan akhirnya
membunuhnya setelah si putri menolak melakukan hal yang disuruh
olehnya.
Erika tidak pernah mendapatkan bantuan hukum yang memadai sejak
awal. Stigma terhadap Erika bahkan masih melekat hingga kini sejak
dia menjalani vonis mati di 2006. Dia tidak pernah menerima
kunjungan keluarga sekalipun ataupun dukungan keuangan, karena
kasus dan vonis tersebut.
Dalam hal eksekusi mati, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 227 menyebutkan bahwa dalam hal
226
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Bisa dilihat juga di Lourtau et.al. (2018), Op.Cit., hal. 27.
Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Penetapan Presiden Nomor 2
Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang
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terpidana hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat
puluh hari setelah anaknya dilahirkan. 228 Sejauh ini, nampaknya belum
pernah ada preseden di Indonesia di mana terdapat seorang perempuan
terpidana mati yang akan dieksekusi mati dan hamil, dan eksekusinya
ditunda untuk paling lama 40 hari.

IV. Rekomendasi
Sehubungan dengan persoalan perempuan yang berhadapan dengan pidana
mati/eksekusi, untuk memberikan perlindungan hak (safeguard) yang
paling maksimal, berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang Indonesia
perlu adopsi:
1. Memastikan bahwa seluruh perempuan yang didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati mendapatkan
akses terhadap keadilan yang berkualitas dan peka jender.
2. Menyusun ketentuan khusus dalam hukum acara pidana mengenai
pembelaan spesifik-jender dan alasan mitigasi yang mengandung
muatan jender yang mengakui adanya pengalaman khusus perempuan
dalam hal trauma, kekerasan, maupun kemiskinan.
3. Mengkomutasi pidana mati perempuan yang dihukum atas tindak
pidana pembunuhan terdapat anggota keluarganya, yang mana
terdapat unsur kekerasan berbasis jender terhadap perempuan tersebut;
dan pidana mati perempuan yang dihukum atas tindak pidana
peredaran gelap narkotika.
4. Memastikan bahwa ke depannya, pemeriksaan dan penghukuman
terhadap perempuan yang didakwa melakukan pembunuhan,
peredaran gelap narkotika, dan tindak pidana lain yang diancam
dengan hukuman mati, akan mempertimbangkan aspek jender secara
komprehensif.
5. Melarang eksekusi mati terhadap perempuan hamil.
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Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
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6. Mengimplementasi Bangkok Rules dan Mandela Rules secara optimal,
termasuk antara lain: memperbolehkan perempuan terpidana mati
terlibat dalam aktivitas pendidikan, sosial, dan keagamaan di dalam
lapas; memastikan bahwa perempuan terpidana mati mendapatkan
akses kunjungan keluarga (dan anak, jika ada); dan, menyediakan
dukungan layanan kesehatan fisik dan psikis yang berkualitas bagi
perempuan terpidana mati.
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