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PENGANTAR	
 

LBH	Masyarakat	(LBHM)	berinisiatif	menerjemahkan	Pedoman	Praktik	Terbaik	ini	agar	dapat	menjadi	
panduan	bagi	para	advokat	di	Indonesia	yang	menangani	kasus	hukuman	mati.	Tentu	saja	konteks	dan	
sistem	hukum	Indonesia	dengan	sejumlah	contoh	di	dalam	Pedoman	ini	berbeda,	namun	gagasan	atau	
pengalaman	yang	dibagikan	di	Pedoman	ini	diharapkan	dapat	menjadi	inspirasi	atau	ide	strategi	dalam	
mendampingi	orang-orang	yang	berhadapan	dengan	hukuman	mati.		
	
Miki	Salman	dan	Diana	Salman	menerjemahkan	Pedoman	ini,	dan	Ricky	Gunawan	menjadi	pembaca	
akhir	hasil	terjemahan	tersebut.	Penerjemah	dan	pembaca	akhir	berupaya	semaksimal	mungkin	untuk	
memastikan	akurasi	terjemahan	mencerminkan	konteks	hukum	dan	praktik	di	Indonesia.	Namun	
demikian,	apabila	ada	kejanggalan,	mohon	pembaca	dapat	merujuk	ke	atau	memeriksa	teks	asli.	
Pedoman	ini	LBHM	terjemahkan	dan	terbitkan	dengan	dukungan	dari	Harm	Reduction	International	
(HRI).	
	
Pedoman	ini	sendiri	merupakan	hasil	kolaborasi	panjang	dan	produktif	antara	Death	Penalty	
Worldwide	(proyek	yang	dipimpin	oleh	Professor	Sandra	Babcock	dari	Center	for	International	Human	
Rights,	Northwestern	University	School	of	Law),	firma	hukum	Fredrikson	&	Byron	P.A.,	dan	World	
Coalition	Against	the	Death	Penalty,	kumpulan	pengacara	di	setidaknya	15	negara,	serta	mahasiswa	
hukum	di	klinik	Advokasi	HAM	Professor	Babcock.		
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BAB	1:	PENDAHULUAN	
	
Pedoman	ini	ditulis	oleh	Death	Penalty	Worldwide,	sebuah	proyek	yang	berafiliasi	dengan	Pusat	Hak	
Asasi	Manusia	Internasional	(Center	for	International	Human	Rights)	di	Northwestern	University	School	
of	Law,	dan	firma	hukum	Fredrikson	&	Byron,	P.A.	Pedoman	ini	bertujuan	untuk	memberikan	argumen	
hukum	dan	panduan	strategis	kepada	penasihat	hukum1	dalam	pembelaan	mereka	terhadap	individu	
yang	menghadapi	hukuman	mati	di	seluruh	dunia.	Pedoman	ini	memaparkan	praktik-praktik	terbaik	
dalam	pembelaan	perkara-perkara	hukuman	mati,	berdasarkan	pengalaman	para	pengacara	di	seluruh	
dunia,	prinsip-prinsip	hak	asasi	manusia	internasional,	dan	yurisprudensi	pengadilan	nasional	dan	
pengadilan	internasional.	Semoga	bermanfaat.	
	

I.	BAGAIMANA	MENGGUNAKAN	PEDOMAN	INI	

A.	PANDUAN	LANGKAH	DEMI	LANGKAH	DALAM	PEMBELAAN	PERKARA	HUKUMAN	MATI	

Pedoman	ini	mencakup	pembelaan	bagi	orang-orang	yang	menghadapi	ancaman	hukuman	mati,	sejak	
saat	penangkapan	mereka	hingga	upaya	pengajuan	grasi	terakhir	mereka.	Pedoman	ini	akan	memandu	
anda2	melalui	semua	tahap	perkara	tersebut,	termasuk	penahanan	praperadilan,	investigasi	awal	dan	
yang	sedang	berjalan,	negosiasi	praperadilan,	persidangan,	penjatuhan	hukuman,	dan	banding	ke	
badan-badan	domestik	dan	internasional.	Pedoman	ini	dimaksudkan	bukan	sebagai	ikhtisar	hukum	
atau	standar	yang	mungkin	berlaku	dalam	perkara	hukuman	mati	di	yurisdiksi	anda,	melainkan	sebagai	
panduan	langkah	demi	langkah	untuk	praktik	terbaik	dalam	pembelaan	perkara	hukuman	mati.	Anda	
dapat	menemukan	informasi	tambahan	tentang	penerapan	hukuman	mati	di	seluruh	dunia	dengan	
mengakses	basis	data	komprehensif	yang	dikelola	oleh	Death	Penalty	Worldwide,	di	
www.deathpenaltyworldwide.org.		
	
B.	HUKUM	DAN	SUMBER	DAYA	YANG	TERSEDIA	DI	YURISDIKSI	ANDA	

Pedoman	ini	disusun	untuk	dipergunakan	pembela	di	berbagai	yurisdiksi	di	seluruh	dunia.	Karena	itu	
bagian-bagian	tertentu	dari	pedoman	ini	mungkin	akan	lebih	relevan	dengan	praktik	anda	daripada	
yang	lain,	khususnya	berkenaan	dengan	strategi	persidangan	dan	investigasi	praperadilan	di	mana	
praktik	dalam	sistem	civil	law	dan	common	law	mungkin	berbeda.	Meski	demikian,	banyak	prinsip	dan	
strategi	yang	diuraikan	dalam	bab-bab	berikut	berlaku	universal.	Jika	suatu	praktik	tersebut	belum	
digunakan	di	yurisdiksi	anda,	pengadilan	dan	pembela	mungkin	dapat	memetik	manfaat	dari	program-
program	pelatihan	di	mana	ada	pembahasan	mengenai	relevansi	norma-norma	internasional	
mengenai	penerapan	hukuman	mati.	Anda	mungkin	juga	akan	menghadapi	berbagai	tantangan	dalam	
meyakinkan	sejawat	dan	pengadilan	untuk	mematuhi	prinsip-prinsip	yang	diuraikan	di	sini.	
	
Pedoman	ini	juga	menyarankan	untuk	menggunakan	ahli,	penyelidik,	dan	sumber	daya	lain	yang	
mungkin	tidak	tersedia	di	daerah	anda.	Sebagai	contoh,	meskipun	kami	merekomendasikan	untuk	
berkonsultasi	dengan	ahli	kesehatan	mental	dalam	hampir	setiap	perkara	hukuman	mati,	belum	tentu	
ahli	yang	mumpuni	tersedia.	Kami	menyadari	adanya	perbedaan	besar	sumber	daya	yang	tersedia	bagi	
pembela	dalam	perkara	hukuman	mati.	Sedapat	mungkin,	kami	memberikan	strategi	kreatif	untuk	
mengatasi	kendala	sumber	daya	tersebut,	sehingga	anda	dapat	memberikan	pembelaan	hukum	yang	
paling	berkualitas	dalam	situasi	seperti	itu.	
	

																																																								
1	Dalam	Pedoman	ini,	istilah	“penasihat	hukum”,	“pengacara”,	“advokat”,	dan	“pembela”	digunakan	secara	bergantian	
tanpa	mengurangi	maksud	apa	pun.	
2	Dalam	Pedoman	ini,	“anda”	dengan	sengaja	ditulis	dengan	huruf	kecil	agar	lebih	egalitarian.	
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II.	APA	YANG	DIMAKSUD	DENGAN	HUKUM	INTERNASIONAL?		

Dalam	pedoman	ini,	terdapat	banyak	konsep,	istilah,	dan	akronim	yang	akan	digunakan	yang	mungkin	
belum	anda	ketahui.	Sebelum	menggunakan	pedoman	ini,	ada	baiknya	membaca	ikhtisar	singkat	
hukum	internasional	berikut,	terutama	jika	anda	hendak	menggunakan	hukum	internasional	untuk	
mempersoalkan	penerapan	hukuman	mati	dalam	perkara-perkara	anda.	Anda	juga	dapat	merujuk	
daftar	dan	definisi	akronim	yang	terdapat	dalam	Lampiran	pedoman	ini.	
	
Hukum	internasional,	disebut	juga	“hukum	publik	internasional,”	mengacu	pada	aturan	hukum,	norma,	
dan	standar	yang	berlaku	untuk	hubungan	antar	negara	berdaulat.	Hukum	internasional	juga	mengatur	
perlakuan	negara-negara	tersebut	terhadap	individu—dan	ini	khususnya	berlaku	di	bidang	hukum	hak	
asasi	manusia	internasional.	
	
Tidak	ada	badan	pemerintahan	global	yang	menciptakan	hukum	internasional.	Secara	umum,	yang	
menjadi	“pemain	utama”	dalam	penciptaan	hukum	internasional	adalah	negara	dan	organisasi	antar	
pemerintah.	Pasal	38	ayat	(1)	Statuta	Mahkamah	Internasional	mengidentifikasi	empat	sumber	hukum	
internasional:	traktat,	hukum	kebiasaan	internasional,	prinsip-prinsip	umum	hukum	internasional	(jus	
cogens),	dan	putusan	peradilan	serta	ajaran	para	pakar	yang	paling	berkualifikasi	dari	berbagai	negara.	
	
Traktat	adalah	sumber	pertama	dan	utama	hukum	publik	internasional.	Traktat	dapat	bersifat	bilateral	
(antara	dua	negara)	atau	multilateral	(antara	tiga	negara	atau	lebih).	Perjanjian	dan	traktat	
internasional	hanya	mengikat	negara-negara	yang	memilih	untuk	meratifikasinya.	Traktat	hak	asasi	
manusia	internasional	yang	paling	relevan	dengan	pembelaan	perkara	hukuman	mati,	dan	dengan	
pedoman	ini,	meliputi:	Kovenan	Internasional	tentang	Hak-hak	Sipil	dan	Politik	(International	Covenant	
on	Civil	and	Political	Rights	–	“ICCPR”);	Konvensi	Menentang	Penyiksaan	dan	Perlakuan	atau	Hukuman	
Lain	yang	Kejam,	Tidak	Manusiawi,	atau	Merendahkan	Martabat	(Convention	against	Torture	and	
Other	Cruel,	Inhuman,	or	Degrading	Treatment	or	Punishment	–	“CAT”);	Konvensi	tentang	
Penghapusan	Diskriminasi	Rasial	(Convention	on	the	Elimination	of	Racial	Discrimination	–	“CERD”);	
dan	Konvensi	Hak	Anak	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	–	“CRC”).	Selain	itu,	tergantung	di	mana	
anda	berpraktik,	terdapat	beberapa	traktat	regional	yang	mungkin	berlaku,	termasuk:	Piagam	Hak	
Asasi	Manusia	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	(African	Charter	on	Human	and	Peoples’	Rights	–	
“ACHPR”);	Konvensi	Amerika	tentang	Hak	Asasi	Manusia	(American	Convention	on	Human	Rights	–	
“ACHR”);	dan	Konvensi	Eropa	tentang	Hak	Asasi	Manusia	(European	Convention	on	Human	Rights	–	
“ECHR”),	serta	traktat	HAM	regional	lainnya.	Traktat-traktat	ini	dibahas	secara	lebih	rinci	di	seluruh	
Pedoman,	karena	berkaitan	dengan	setiap	tahap	pembelaan	perkara	hukuman	mati.	
	
Sumber	kedua	hukum	internasional	adalah	hukum	kebiasaan.	Hukum	kebiasaan	berasal	dari	praktik	
negara-negara	dari	waktu	ke	waktu.	Agar	suatu	praktik	menjadi	hukum	kebiasaan,	dua	persyaratan	
harus	terpenuhi.	Pertama,	kebiasaan	harus	menjadi	praktik	negara	yang	umum.	Kedua,	negara-negara	
yang	menganut	praktik	tersebut	harus	melakukannya	karena	rasa	kewajiban	hukum.	
	
Sumber	ketiga	hukum	internasional	terdiri	dari	prinsip-prinsip	yang	disebut	peremptory	norms	(norma-
norma	yang	sudah	tidak	dipertanyakan	lagi)	atau	jus	cogens,	yang	terhadapnya	tidak	boleh	ada	
pengecualian	oleh	traktat	atau	perjanjian	lainnya.	Misalnya,	larangan	terhadap	perbudakan,	genosida,	
dan	penyiksaan	adalah	jus	cogens.	Tidak	ada	keadaan	apa	pun	di	mana	suatu	negara	boleh	
berargumen	bahwa	praktik	semacam	itu	diizinkan.	
	
Sumber	keempat	hukum	internasional	terdiri	dari	putusan	yudisial	dan	ajaran	kesarjanaan	(doktrin).	
Putusan	yudisial	di	masa	lalu	dan	doktrin	dianggap	oleh	Mahkamah	Internasional	sebagai	sumber	
hukum	“subsider”	atau	sekunder.	Dengan	kata	lain,	mereka	hanya	digunakan	untuk	menafsir	ketiga	
sumber	utama	hukum	internasional	yang	ada.	Namun	dalam	praktiknya,	pengadilan	internasional	
cenderung	memberikan	nilai	preseden	pada	putusan	pengadilan	sebelumnya.	
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Memahami	hukum	internasional,	dan	penerapannya	di	negara	anda,	sangat	penting	bagi	pembela	
dalam	perkara	hukuman	mati.	Konstitusi	banyak	negara	secara	tegas	menyatakan	bahwa	hukum	hak	
asasi	manusia	internasional	harus	dipertimbangkan	dalam	menafsir	hak-hak	individu.	Traktat-traktat	
hak	asasi	manusia	dan	keputusan	badan	internasional	dapat	menjadi	alat	yang	sangat	berguna	dalam	
mengadvokasi	pembatasan	penerapan	hukuman	mati—dan	pada	akhirnya	dapat	membantu	
menyelamatkan	nyawa	klien	anda.	
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BAB	2:	MENEGAKKAN	TUGAS	MEMBERIKAN	
PEMBELAAN	YANG	EFEKTIF:	APA	YANG	AKAN	
DILAKUKAN	OLEH	“PEMBELA	YANG	BAIK”?	
	
I.	HAK	ATAS	PEMBELAAN	YANG	EFEKTIF	

A.	MENGAPA	SAYA	BERKEWAJIBAN	UNTUK	MEMBELA	KLIEN	SECARA	EFEKTIF?		

Sebagai	pembela	dalam	perkara	hukuman	mati,	anda	memiliki	kewajiban	untuk	memberikan	
pembelaan	hukum	berkualitas	tinggi,	yang	mencakup	beberapa	prasyarat	penting.	Anda	harus	
independen	dan	bebas	melakukan	advokasi	dengan	gigih	mewakili	klien.	Anda	harus	memiliki	
“pengalaman	dan	kompetensi	yang	sepadan	dengan	sifat	perbuatannya.”1	Anda	harus	membatasi	
beban	perkara	pada	ambang	di	mana	anda	masih	dapat	memberikan	pembelaan	berkualitas	tinggi.	
Selain	itu,	anda	harus	mendapatkan	sumber	daya	yang	memadai	untuk	mengampu	pembelaan	yang	
kompeten.	
	
Tanggung	jawab	pengacara	bantuan	hukum	dalam	memberikan	pembelaan	yang	efektif	tidak	berbeda	
dengan	tanggung	jawab	pengacara	privat.	Bab	ini	menjelaskan	cakupan	tugas	anda,	memberikan	
panduan	tentang	penggunaan	sumber	daya	dan	personel	yang	efektif	dalam	pembelaan,	dan	
menyediakan	alat	praktis	untuk	menjadi	advokat	yang	lebih	baik.	Bab	ini	juga	bertujuan	untuk	
membekali	anda	dengan	argumen	yang	dapat	diajukan	ke	pengadilan	tentang	kewajiban	anda	untuk	
memberikan	pembelaan	yang	kompeten.	
	
B.	APAKAH	TANGGUNG	JAWAB	SAYA	TERHADAP	KLIEN	BERBEDA	DALAM	PERKARA	HUKUMAN	

MATI?		

	
Dalam	setiap	kasus	pidana	klien	memiliki	hak-hak	tertentu,	dan	sebagai	pembela	anda	memiliki	tugas	
sesuai	hak-hak	tersebut.	Dalam	perkara	hukuman	mati,	di	mana	nyawa	klien	dipertaruhkan,	terdapat	
tanggung	jawab	tambahan	untuk	memastikan	bahwa	anda	melakukan	penyelidikan	menyeluruh	
terhadap	perbuatan	pidana	serta	latar	belakang	pribadi	klien	dalam	upaya	meyakinkan	pembuat	
keputusan	bahwa	klien	anda	tidak	pantas	dijatuhi	hukuman	mati,	sekalipun	ia	bersalah.2	Dewan	
Ekonomi	dan	Sosial	Perserikatan	Bangsa-Bangsa	(ECOSOC)	telah	meminta	pemerintah	negara-negara	
untuk	menyediakan	“bantuan	pengacara	yang	memadai	pada	setiap	tahap	proses,	melebihi	
perlindungan	yang	diberikan	dalam	perkara	non-hukuman	mati.”3	Selain	itu,	hukum	internasional	
mengharuskan	bahwa	dalam	perkara	hukuman	mati,	hak	terdakwa	atas	proses	hukum	yang	layak	
harus	dipatuhi	dengan	ketat.	Adalah	tugas	anda	sebagai	advokat	bagi	klien	untuk	memastikan	bahwa	
pengadilan	menghormati	dan	menegakkan	hak-hak	dimaksud.	
	
C.	HAK	ATAS	PENGACARA	MENCAKUP	APA	SAJA?		

	
Hak	atas	bantuan	hukum	adalah	hal	yang	esensial	untuk	mendapatkan	peradilan	yang	adil.4	Hukum	
internasional	menetapkan	bahwa	setiap	orang	yang	dituduh	melakukan	perbuatan	yang	diancam	
hukuman	mati,	sekalipun	tidak	mampu	membayar,	berhak	atas	pembelaan	hukum.5	Selain	itu,	hukum	
internasional	menetapkan	bahwa	terdakwa	wajib	diberikan	waktu	dan	sarana	yang	memadai	untuk	
persiapan	pembelaannya.	Persyaratan	ini	setidaknya	mengharuskan	adanya	hak	atas	pembelaan	
hukum	yang	efektif.6	Negara-negara	juga	harus	memberikan	kompensasi	kepada	pengacara	yang	
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ditunjuk	untuk	mewakili	terdakwa	yang	tidak	mampu.7	Pengacara	memiliki	tugas	untuk	bekerja	sama	
sehubungan	penyediaan	layanan	ini.	Akhirnya,	otoritas	hukum,	termasuk	namun	tidak	terbatas	pada	
pengacara	dan	hakim,	memiliki	tugas	untuk	memastikan	bahwa	bantuan	hukum	yang	disediakan	
efektif.8	Dalam	Artico	v.	Italia,	Pengadilan	Hak	Asasi	Manusia	Eropa	menyatakan	bahwa	kewajiban	
negara	memberikan	bantuan	hukum	belum	serta	merta	terpenuhi	hanya	dengan	penunjukan	seorang	
pengacara,	“karena	pengacara	yang	ditunjuk	sebagai	bantuan	hukum	dapat	meninggal,	jatuh	sakit	
berat,	terhalang	untuk	jangka	waktu	yang	lama,	dalam	menjalankan	tugasnya,	atau	dapat	ingkar	dari	
tugasnya.	Jika	pihak	berwenang	diberitahu	tentang	situasi	tersebut,	pengacara	bersangkutan	harus	
diganti	atau	dibuat	agar	memenuhi	kewajibannya.”9	
	

D.	LINGKUP	PEMBELAAN	

	
Pembelaan	efektif	tidak	hanya	sebatas	tahap	persidangan.	Anda	harus	berusaha	untuk	hadir	dan	
terlibat	sebagai	penasihat	hukum	klien	anda	sedini	mungkin,	termasuk	sejak	penahanan	pra-
persidangan	dan	sidang	penangguhan	penahanan.	Tugas	anda	selama	proses	pra-sidang	dibahas	lebih	
rinci	di	Bab	3.	Anda	juga	mungkin	diminta	untuk	melanjutkan	litigasi	terkait	atas	nama	klien,	termasuk	
pengajuan	penangguhan	dan	pengaduan	atas	kondisi	penahanan	dan	batasan	komunikasi.	Klien	juga	
memiliki	hak	untuk	dibantu	oleh	penasihat	hukum	pada	permohonan	banding,	termasuk	hak	untuk	
mendapatkan	bantuan	hukum	cuma-cuma	pada	saat	banding.10	Bahkan	jika	bukan	anda	yang	mewakili	
klien	dalam	permohonan	banding,	anda	harus	memberi	tahu	klien	secara	langsung	tentang	semua	
tenggat	waktu	terkait	upaya	hukum	pasca	vonis	dan	segera	memberi	tahu	pengacara	pengganti	
tentang	status	prosedural	kasus	tersebut,	termasuk	apakah	banding	telah	diajukan.11	
	

Kisah	Keberhasilan	
Menetapkan	Standar	untuk	Pembelaan	Perkara	Hukuman	Mati	di	Cina	

Pada	2010,	tiga	asosiasi	pengacara	tingkat	provinsi	di	provinsi	Shandong,	Henan,	dan	
Guizhou	di	Cina	mengeluarkan	pedoman	pembelaan	perkara	hukuman	mati	sebagai	
pedoman	kebijakan	resmi	di	provinsi	mereka.	Pedoman	ini	berlaku	untuk	semua	pengacara	
di	bawah	naungan	asosiasi	pengacara	masing-masing.	Kini	asosiasi	pengacara	mengambil	
langkah-langkah	untuk	memastikan	bahwa	pedoman	pembelaan	tersebut	diterapkan	
secara	efektif	untuk	meningkatkan	kualitas	pembelaan	pidana	dalam	perkara	hukuman	
mati.	
	
Proyek	Pembelaan	Perkara	Hukuman	Mati	(Death	Penalty	Representation	Project)	Asosiasi	
Pengacara	Amerika	(American	Bar	Association	–	ABA)	dan	program	Inisiatif	Rule	of	Law	
China	ABA	(ABA	Rule	of	Law	Initiative	China)	bekerja	erat	dengan	Asosiasi	Pengacara	
Seluruh	Tiongkok	(All	China	Lawyers	Association),	pengacara	pembela	individu,	dan	
akademisi	di	Cina	sejak	2003	sehubungan	dengan	pengembangan	panduan	pembelaan	ini.	
ABA	memiliki	keahlian	yang	unik	dan	luas	dalam	bidang	ini	sebagai	penulis	Panduan	
Penunjukan	dan	Kinerja	Pengacara	Pembelaan	dalam	Perkara	Hukuman	Mati	(“Pedoman	
ABA”),	yang	diadopsi	oleh	organisasi	ini	pada	1989	dan	direvisi	pada	2003.	Pedoman	ABA	
saat	ini	merupakan	standar	perlakuan	nasional	untuk	pembelaan	pidana	dalam	perkara	
hukuman	mati.	
	
Berbagai	asosiasi	pengacara	di	Cina	saat	ini	menggunakan	standar	praktik	profesional	untuk	
membakukan	dan	meningkatkan	mutu	pembelaan	pidana	dalam	perkara	hukuman	mati.	
Asosiasi	pengacara	perintis	di	Shandong,	Guizhou,	dan	Henan	telah	mempelajari	proses	
bagaimana	Pedoman	ABA	diterima	secara	umum	di	AS	dan	cara-cara	bagaimana	Pedoman	
ABA	telah	digunakan	untuk	memberikan	perlindungan	yang	lebih	baik	bagi	para	terdakwa	
pidana	dan	penasihat	hukum	mereka.	Ini	adalah	contoh	yang	sangat	baik	tentang	
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bagaimana	pengacara	dapat	bekerja	bersama	lintas	batas	untuk	meningkatkan	standar	
pembelaan	hukum	dalam	perkara	hukuman	mati.		
	
–	Robin	Maher,	Direktur,	Proyek	Representasi	Perkara	Hukuman	Mati	Asosiasi	Pengacara	
Amerika	
	

	

	
II.	PEMBELAAN	HUKUM	DAN	PROSESNYA	

A.	HAK	ATAS	PERADILAN	YANG	ADIL		

Klien	anda	berhak	atas	peradilan	yang	adil,	termasuk	atas	due	process	(proses	hukum	yang	
semestinya),	dalam	waktu	yang	wajar	dan	tanpa	penundaan.	Hak	ini	sifatnya	mendasar	dan	
terdokumentasi	dengan	baik	dalam	hukum	internasional.	Tugas	anda	adalah	untuk	memastikan,	
sejauh	kemampuan	dan	sumber	daya	yang	tersedia,	bahwa	hak	ini	ditegakkan.	Semua	instrumen	HAM	
umum	dan	regional	menjamin	hak	atas	peradilan	yang	adil	dan	ada	beberapa	argumen	hukum	
internasional	yang	dapat	dikutip	saat	mengadvokasi	peradilan	yang	adil	untuk	klien	anda.12	Sebagai	
contoh,	Pasal	14	(1)	ICCPR	menyatakan	bahwa	semua	orang	berhak	atas	“…	peradilan	yang	adil	dan	
terbuka	oleh	pengadilan	yang	kompeten,	independen	dan	tidak	memihak	yang	didirikan	menurut	
hukum.”	Perjanjian	HAM	regional	memuat	ketentuan	serupa.	Pasal	9	ICCPR	juga	menetapkan	bahwa	
individu	harus	diadili	tanpa	penundaan	yang	tidak	semestinya.	
	
B.	BAGAIMANA	MEMASTIKAN	“WAKTU	DAN	SARANA”	YANG	MEMADAI	UNTUK	

MEMPERSIAPKAN	PEMBELAAN?		

Pasal	14	ICCPR	menyatakan	bahwa	“Setiap	orang	berhak	atas…	waktu	dan	sarana	yang	memadai	untuk	
persiapan	pembelaannya.”13	Hak	klien	atas	waktu	yang	cukup	untuk	mempersiapkan	pembelaan	juga	
berlaku	untuk	anda	sebagai	pembela	dalam	perkara	hukuman	mati.	Dengan	kata	lain,	anda,	sebagai	
penasihat	hukum	klien	anda,	memiliki	hak	atas	waktu	dan	sumber	daya	yang	cukup	untuk	membela	
klien	anda,	tidak	hanya	selama	persidangan,	tetapi	juga	selama	pemeriksaan	pra-persidangan,	naik	
banding	pasca	persidangan,	dan	sidang	pembacaan	vonis.	Adalah	tugas	anda	untuk	secara	gigih	
menuntut	hak-hak	dimaksud.	
	
Misalnya,	jika	anda	ditunjuk	untuk	membela	klien	yang	menghadapi	ancaman	pidana	mati	hanya	
beberapa	hari	atau	minggu	sebelum	persidangannya	dijadwalkan	untuk	dimulai,	anda	patut	meminta	
agar	persidangan	ditunda	sehingga	dapat	mewawancarai	klien,	menyelidiki	pembelaan	yang	mungkin	
ia	miliki,	dan	mempersiapkan	diri	untuk	persidangan.	Jika	pengadilan	menolak	permintaan	ini,	maka	
anda	harus	melakukan	segala	upaya	yang	mungkin	untuk	mendokumentasikan	pelanggaran	tersebut.	
Ini	termasuk	mengajukan	pengaduan	tertulis	ke	pengadilan	di	mana	anda	mendokumentasikan	jumlah	
waktu	yang	anda	dapatkan	untuk	melakukan	persiapan	dan	menjelaskan	bagaimana	anda	tidak	dapat	
memenuhi	kewajiban	anda	karena	keterbatasan	waktu	tersebut.	Penting	untuk	diingat	bahwa	
meskipun	tidak	berhasil	meyakinkan	pengadilan	untuk	mengabulkan	permintaan	anda,	upaya	untuk	
mendokumentasikan	pelanggaran	terhadap	hak-hak	klien	dapat	menjadi	dasar	bagi	keberhasilan	di	
tingkat	banding.	Mendokumentasikan	pelanggaran	terhadap	hak-hak	klien	juga	merupakan	langkah	
awal	penting	dalam	menjalankan	segala	upaya	pemulihan	domestik	jika	anda	mempertimbangkan	
banding	ke	badan	internasional.	
	
Definisi	“waktu	yang	memadai”	tentunya	bervariasi	sesuai	fakta	masing-masing	perkara,	kompleksitas	
permasalahan	dan	ketersediaan	bukti.14	Komite	Hak	Asasi	Manusia	PBB	pernah	menemukan	
pelanggaran	ICCPR	dalam	berbagai	perkara	di	mana	pengacara	yang	baru	ditunjuk	hanya	diberi	waktu	
beberapa	jam	atau	bahkan	beberapa	menit	saja	untuk	persiapan.15	Perkara-perkara	yang	sama	ini	juga	
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menyatakan	bahwa	persiapan	pengacara	untuk	persidangan	“tidak	memadai”	di	mana	ia	bertemu	
dengan	kliennya	hanya	sebentar	sebelum	persidangan.16	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Saya	ditunjuk	untuk	mewakili	klien	saya	pada	saat	persidangan,	dan	tidak	memiliki	
kesempatan	untuk	bertemu	dengannya	sebelumnya.	Apa	yang	harus	saya	lakukan?	

Terlebih	dahulu,	anda	harus	meminta	penambahan	waktu	kepada	hakim/pengadilan.	Klien	
anda	memiliki	hak	atas	waktu	yang	memadai	untuk	mempersiapkan	pembelaannya	
berdasarkan	prinsip-prinsip	hukum	internasional	yang	sudah	mapan.	Jika	argumen	anda	
tidak	berhasil,	dokumentasikan,	sejauh	mungkin,	keberatan	anda	secara	tertulis.	Jelaskan	
berapa	banyak	waktu	yang	diberikan	kepada	anda	untuk	mempersiapkan	dan	berikan	
daftar	semua	hal	yang	tidak	dapat	anda	lakukan	sebagai	akibatnya.	Praktik	ini	memiliki	dua	
tujuan:	mengedukasi	pengadilan,	dan	dapat	menjadi	dasar	keberhasilan	pada	saat	banding.	
	

	

	

Petunjuk	Praktik	
•	Bertemu	klien	anda	pada	hari	persidangan	

Di	beberapa	negara,	pengacara	baru	dapat	bertemu	dengan	klien	mereka	pada	hari	
persidangan.	Komite	Hak	Asasi	Manusia	PBB	menetapkan	bahwa	ini	melanggar	hak-hak	
terdakwa	atas	waktu	dan	sarana	yang	memadai	untuk	mempersiapkan	pembelaannya.	
Sebagai	contoh,	dalam	Little	v.	Jamaica,	pemohon	hanya	mempunyai	waktu	30	menit	untuk	
berkonsultasi	dengan	penasihat	hukum	sebelum	persidangan,	dan	kurang	lebih	waktu	sama	
untuk	konsultasi	selama	persidangan.	Komite	HAM	PBB	menetapkan	bahwa	waktu	untuk	
konsultasi	tersebut	tidak	cukup	untuk	memastikan	persiapan	pembelaan	yang	memadai	
sehubungan	dengan	persidangan	dan	banding,	dengan	menyatakan:	“hak	seorang	terdakwa	
untuk	memiliki	waktu	dan	sarana	yang	memadai	untuk	persiapan	pembelaannya	
merupakan	elemen	penting	dari	jaminan	pengadilan	yang	adil	dan	merupakan	konsekuensi	
wajar	dari	prinsip	keadilan.	Dalam	perkara	di	mana	ada	ancaman	hukuman	mati,	sudah	
jelas	bahwa	waktu	yang	diberikan	kepada	terdakwa	dan	penasihatnya	harus	cukup	untuk	
mempersiapkan	pembelaan	untuk	persidangan;	persyaratan	ini	berlaku	untuk	semua	tahap	
proses	peradilan.”	
		
8.3,	Komunikasi	No.	283/1988,	U.N.	Doc.	CCPR/C/43/D/283/1988,	HRC	(1	November	1991)	

	
	

	
Demi	menegakkan	hak	atas	persidangan	dalam	periode	waktu	yang	wajar,	beberapa	undang-undang	
nasional	juga	dapat	memberlakukan	batasan	waktu	sebelum	persidangan	diadakan.	Hal	ini	mungkin	
akan	mengharuskan	anda	mendapatkan	izin	dari	klien	untuk	melepaskan	haknya	atas	persidangan	
yang	cepat,	karena	bisa	saja	tidak	mungkin	bagi	anda	untuk	mempersiapkan	persidangan	secara	
memadai	dalam	batas	waktu	tersebut.	
	
Perlu	diingat	bahwa	hak	atas	waktu	yang	cukup	untuk	mempersiapkan	pembelaan	juga	berlaku	untuk	
proses	banding.	Sebagai	pengacara	pembelaan	perkara	hukuman	mati,	anda	berhak	atas	waktu	yang	
memadai	antara	tanggal	vonis	dan	tanggal	eksekusi	untuk	mempersiapkan	dan	menyelesaikan	
banding,	termasuk	petisi	untuk	grasi.17	
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Mengatasi	Hambatan	
•	Bagaimana	jika	petugas	penjara,	pegawai	pengadilan,	atau	orang	lain	tidak	
membolehkan	saya	menemui	klien?	

Tetap	bersikap	tenang	dan	jaga	nada	suara	datar.	Berteriak	atau	memaki	pegawai	
pengadilan	yang	dapat	membantu	anda	biasanya	adalah	strategi	yang	buruk.	Pertama,	
cobalah	untuk	berbicara	dengan	mereka.	Alih-alih	menyalahkan	orang	tersebut	(“mengapa	
anda	tidak	membolehkan	saya	menemui	klien	saya?”),	cobalah	untuk	memisahkan	
orangnya	dari	masalahnya	(“Saya	tahu	itu	bukan	salah	anda,	tetapi	saya	kesulitan	menemui	
klien	saya”).	
	
Jika	tidak	berhasil,	mintalah	untuk	berbicara	dengan	atasan	mereka.	Jika	atasan	tidak	
tersedia,	catat	nama	dan	informasi	kontak	mereka,	dan	tinggalkan	tempat	tersebut	dengan	
damai.	Pastikan	anda	mencatat	tanggal	dan	waktu	kunjungan	anda,	dan	dengan	siapa	pun	
anda	berbicara.	Jika	anda	bisa	menunggu	sampai	ada	perubahan	giliran	kerja,	anda	
mungkin	dapat	lebih	beruntung	dengan	pegawai	yang	berbeda.	Jika	anda	masih	tidak	dapat	
berbicara	dengan	klien,	anda	mungkin	dapat	mengupayakan	surat	perintah	pengadilan	atau	
menghubungi	organisasi	layanan	hukum	untuk	meminta	bantuan.	Sebagai	upaya	terakhir,	
anda	mungkin	dapat	mengajukan	pengaduan	melalui	jalur	yang	tersedia	di	dalam	negeri,	
atau	–	jika	gagal	–	secara	internasional.	

	
	

	
C.	APA	YANG	BISA	SAYA	LAKUKAN	UNTUK	MENDAPATKAN	PERSONEL	ATAU	SUMBER	DAYA	

YANG	DIPERLUKAN?	

Pengacara	bantuan	hukum	(kadang-kadang	disebut	“pengacara	publik”)	dan	penasihat	hukum	yang	
ditunjuk	pengadilan	mungkin	menghadapi	tantangan	yang	signifikan	dalam	menjalankan	tugas	
profesional	mereka	untuk	memberikan	pembelaan	yang	berkualitas.	Kami	membahas	hambatan-
hambatan	tersebut	dalam	pedoman	ini,	dan	kami	sangat	mendorong	anda	untuk	mempersoalkan	
sistem	hukum	ketika	gagal	menjamin	hak	klien	anda	atas	peradilan	yang	adil.	Misalnya,	jika	sudah	
menjadi	kebiasaan	bahwa	pengacara	baru	ditunjuk	mewakili	terdakwa	pada	hari	persidangan,	ini	
adalah	situasi	di	mana	anda	perlu	mengajukan	keberatan	dan	argumen	dengan	merujuk	otoritas	
hukum	internasional	yang	kami	sediakan	dalam	pedoman	ini.	Kadang-kadang,	anda	dapat	
menggunakan	hambatan-hambatan	seperti	ini	sebagai	peluang	untuk	mendidik	orang-orang	dalam	
sistem	hukum	negara	anda	dan	mengadvokasi	perubahan	sistemik.	
	
D.	SUMBER	DAYA	APA	YANG	SAYA	BUTUHKAN?	

Pakar	dan	Penyelidik:	Pembelaan	yang	efektif	membutuhkan	konsultasi	dengan	penyelidik	serta	pakar	
seperti	psikolog	dan	pekerja	sosial.	Asosiasi	Pengacara	Amerika	(American	Bar	Association)	
menekankan	pentingnya	menciptakan	“tim”	pembelaan	yang	terdiri	dari	setidaknya	dua	pengacara,	
pakar,	penyelidik,	dan	“ahli	pembelaan.”18	Hal	ini	belum	tentu	dapat	dilaksanakan	di	setiap	yurisdiksi,	
namun	konsep	tim	pembelaan	sangat	penting.	Pembelaan	perkara	hukuman	mati	adalah	hal	yang	
amat	sulit,	dan	anda	perlu	menggunakan	semua	sumber	daya	yang	anda	miliki.	Jika	penyelidik	tidak	
tersedia,	paralegal,	mahasiswa	hukum,	atau	organisasi	non-pemerintah	mungkin	dapat	membantu.	
Jika	psikiater	tidak	tersedia,	perawat	dan	orang	lain	dengan	keahlian	kesehatan	mental	dapat	
membantu.	
	
Juru	Bahasa:	Pentingnya	mengetahui	bahasa	asal	klien	dan	sejauh	mana	klien	memahami	dan	fasih	
berbicara	dalam	bahasa	tertentu	tidak	dapat	diremehkan.	Jangan	berasumsi	bahwa	klien	anda	
memahami	bahasa	negara	di	mana	ia	menjadi	tertuduh.	Bisa	saja	klien	anda	terlihat	fasih	dalam	
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bahasa	yang	bukan	bahasa	asalnya	padahal	sebenarnya	ia	tidak	dapat	sepenuhnya	memahami	atau	
mengekspresikan	dirinya	dalam	bahasa	itu.	Sebagai	pengacaranya,	anda	memiliki	kewajiban	untuk	
menegakkan	prinsip	bahwa	setiap	orang	memiliki	hak	untuk	diberi	tahu	tuduhan	terhadapnya	dalam	
bahasa	yang	ia	pahami,	dan	untuk	dibantu	oleh	juru	bahasa	di	pengadilan.19	Ada	standar	internasional	
untuk	juru	bahasa,	tetapi	penerjemah	tersertifikasi	dan/atau	berkualitas	mungkin	tidak	selalu	tersedia.	
Dalam	keadaan	ini	anda	harus	membuat	catatan	di	pengadilan	yang	menggambarkan	kurangnya	
kualifikasi	juru	bahasa	dan	ketidakmampuan	penerjemah	untuk	menerjemahkan	proses	pengadilan	
kepada	klien	anda	secara	kompeten.	Terjemahan	yang	kompeten	sangat	penting	jika	klien	anda	
dan/atau	saksi	memberi	keterangan	dalam	bahasa	asing.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Apa	yang	bisa	saya	lakukan	jika	saya	tidak	dapat	berbicara	dalam	bahasa	yang	sama	
dengan	klien	saya?	

Cobalah	mencari	penerjemah	yang	dapat	berbicara	dalam	bahasa	yang	paling	nyaman	bagi	
klien	anda,	bukan	hanya	bahasa	yang	dikenal	klien	anda.	Sebagian	besar	informasi	yang	
anda	butuhkan	mungkin	cukup	sulit	untuk	diungkapkan	oleh	klien	anda	dalam	bahasa	
asalnya.	Adanya	hambatan	bahasa	akan	mempersulit	untuk	mengekspresikan	dirinya,	untuk	
memahami	saran	anda,	dan	dapat	menyebabkan	kesalahpahaman	dengan	konsekuensi	
yang	merugikan.	
	
Jika	penerjemah	resmi	tidak	tersedia,	upayakan	untuk	mendapatkan	seseorang	yang	dapat	
berbicara	bahasa	klien	anda	dengan	lancar.	Jangan	pernah	menggunakan	anggota	keluarga	
atau	saksi	sebagai	penerjemah,	karena	mereka	memiliki	praanggapan	mendasar	yang	dapat	
memengaruhi	kualitas	dan	obyektivitas	penerjemahan	mereka.	

	
	

	
III.	HUBUNGAN	PENGACARA-KLIEN	

Anda	harus	membangun	dan	menjaga	hubungan	pengacara-klien	yang	efektif	untuk	memberikan	
pembelaan	yang	berkualitas.	Ini	terutama	sangat	penting	dalam	perkara	hukuman	mati.20	Kualitas	
hubungan	anda	dengan	klien	dapat	berpengaruh	pada	putusan	hidup	dan	mati.	Komunikasi	yang	
efektif	akan	membantu	anda	membangun	teori	kasus	dan	mengembangkan	strategi	mitigasi.	
	
Anda	mungkin	akan	merasakan	betapa	membangun	hubungan	kerja	yang	baik	dengan	seorang	
terdakwa	dalam	perkara	hukuman	mati	adalah	sebuah	tantangan.	Banyak	pemerintah	menahan	
terdakwa	perkara	hukuman	mati	terisolasi	dari	tahanan	lain	dan	dari	keluarga	dan	sahabat	mereka,	
sehingga	mungkin	anda	lah	satu-satunya	penghubung	terdakwa	dengan	dunia	luar.	Dengan	keadaan	
seperti	ini,	anda	mungkin	akan	kesulitan	mendapatkan	kepercayaan	klien	anda.	Tetapi	jika	anda	
berkomunikasi	dengan	klien	secara	teratur,	memperlakukannya	dengan	rasa	hormat	dan	
profesionalisme,	dan	menjadi	pembela	yang	gigih	atas	hak-haknya,	anda	akan	dapat	membangun	
hubungan	kerja	yang	lebih	baik	dan	lebih	produktif.	
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Kisah	Keberhasilan	
•	Perkara	Ahmed	Khan		

Ahmed	(bukan	nama	sebenarnya)	dituduh	melakukan	penistaan,	yang	merupakan	
kejahatan	berat	di	Pakistan.	Ketika	kami	pertama	kali	ditugaskan	pada	perkaranya,	hal	
pertama	yang	kami	lakukan	adalah	mengatur	kunjungan	ke	penjara	untuk	menemuinya.	
Meskipun	ini	seharusnya	menjadi	praktik	hukum/investigasi	umum,	mengunjungi	klien	di	
penjara	di	Pakistan	adalah	hal	yang	cukup	jarang	terjadi.	Sebuah	kunjungan	sederhana	
membuka	hubungan	dengan	pengawas	penjara	yang	kini	telah	menjadi	sekutu	dekat	pihak	
kami.	Kini	kami	diberikan	akses	tanpa	batas	ke	klien	dan	dapat	bertemu	dengannya	tanpa	
diawasi	pada	hari	tertentu	untuk	waktu	yang	lama;	yang	juga	merupakan	hal	yang	tidak	
lazim	di	Pakistan.	
	
Bertemu	klien	kami	di	penjara	secara	teratur	membantu	kami	dalam	dua	cara:	

1. Kami	menemukan	bahwa	ia	sudah	lama	menderita	penyakit	mental	yang	tidak	pernah	
didiagnosis	dengan	benar	dan	tidak	akan	pernah	terlihat	oleh	seseorang	yang	bertemu	
dengannya	hanya	sekali	atau	dua	kali.	

2. Kami	diizinkan	untuk	membawa	ahli	medis	internasional	kami	sendiri	ke	penjara	untuk	
mengevaluasi	klien	kami.	Evaluasi	ini	kemudian	dihadirkan	di	pengadilan	dan	disahkan	
oleh	dokter	setempat.	

3. Berdasarkan	penyelidikan	kami	terhadap	keluarga	Ahmed,	kami	dapat	mengumpulkan	
sejarah	sosialnya	dan	menceritakan	kisah	penyakit	jiwanya.	

Perkara	Ahmed	mengajarkan	kepada	kami	betapa	hal	yang	paling	sederhana	sekali	pun	
dapat	membawa	kami	jauh.	Kami	sekarang	memiliki	pakar	internasional	dan	lokal	yang	
bersaksi	bahwa	klien	kami	menderita	penyakit	mental	yang,	tentu	saja,	akan	membuktikan	
bahwa	klien	kami	tidak	bersalah	atas	tuduhan-tuduhan	yang	dikenakan	padanya.	
	
–	Sarah	Belal,	Direktur,	Proyek	Keadilan	Pakistan	(Justice	Project	Pakistan)	

	
	

	
A.	BAGAIMANA	SAYA	DAPAT	MEMBANGUN	HUBUNGAN	YANG	BERMAKNA	DAN	PENUH	

KEPERCAYAAN	DENGAN	KLIEN	SAYA?	

Untuk	membangun	hubungan	yang	baik	dengan	klien,	anda	harus	konsisten	dalam	berkomunikasi	dan	
klien	anda	harus	selalu	mendapat	informasi	tentang	perkembangan	substantif	dan	prosedural	perkara	
ini.	Jadwalkan	kunjungan	rutin	dengan	klien	anda.	Secara	khusus,	sangat	penting	untuk	menghargai	
hak	klien	atas	kerahasiaan	dan	menghindari	konflik	kepentingan.21	Yakinkan	klien	anda	bahwa	semua	
yang	ia	sampaikan	kepada	anda	akan	tetap	rahasia	kecuali	ia	setuju	untuk	mengungkapkan	informasi	
tersebut	sebagai	bagian	dari	strategi	persidangan.	Anda	juga	harus	menanggapi	korespondensi	tepat	
waktu	dan	menerima	panggilan	telepon	klien	anda	(di	negara-negara	di	mana	tahanan	memiliki	akses	
ke	telepon),	dan	berkomunikasi	dengan	keluarga	dan	teman-temannya	sejauh	yang	anda	anggap	perlu.	
Seiring	perkembangan	perkara,	klien	bisa	saja	semakin	frustrasi.	Ini	adalah	reaksi	normal	terhadap	
penundaan	yang	sering	terjadi	dalam	berbagai	proses	hukum.	Jika	anda	tidak	dapat	bertemu	dengan	
klien	sesering	yang	diinginkan,	ada	baiknya	anda	merekrut	orang	yang	berkualifikasi	untuk	menjaga	
komunikasi	reguler	dengannya.	Paralegal	dapat	berfungsi	sebagai	sumber	yang	bagus	untuk	
memudahkan	komunikasi	reguler.	
	
Diskusi	dengan	klien	akan	lebih	produktif	jika	anda	sudah	menjalin	hubungan	saling	percaya	
dengannya.	Klien	baru	akan	mengungkapkan	fakta-fakta	pribadi	yang	mungkin	menyakitkan	dan	
diperlukan	bagi	pembelaan	efektif	di	persidangan	(misalnya	perannya	dalam	kejahatan	terkait)	hanya	
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jika	ia	memercayai	anda.	Contohnya,	jika	anda	bertemu	klien	hanya	10	menit	sebelum	persidangan,	ia	
mungkin	akan	mengatakan	ia	tidak	ada	di	tempat	kejadian	dan	tidak	tahu	apa	yang	terjadi.	Tetapi	jika	
ia	percaya	pada	anda,	ia	dapat	mengatakan	bahwa	ia	membunuh	“korban”	untuk	membela	diri.	Ini	
bisa	menjadi	pembelaan	yang	jauh	lebih	layak	dalam	kaitannya	dengan	bukti	dari	sisi	penuntut	umum.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Bagaimana	jika	saya	kesulitan	bertemu	klien?	

Penting	untuk	mengetahui	mengapa	anda	tidak	dapat	bertemu	dengan	klien.	Kesulitan	
seperti	transportasi	dan	beban	kerja	yang	berat	adalah	hambatan	yang	biasanya	dapat	
diatasi.	Penting	untuk	membedakan	antara	hambatan	komunikasi	yang	nyata,	dan	
hambatan	yang	hanya	membuat	pekerjaan	anda	lebih	menantang.	Namun,	jika	benar-benar	
mustahil	untuk	bertemu	dengan	klien,	anda	tetap	harus	mencoba	berkomunikasi	
dengannya	melalui	telepon	atau	surat.	Sarana	komunikasi	seperti	ini	sangat	tidak	ideal,	
karena	dapat	dipantau	oleh	staf	penjara.	Jika	komunikasi	dengan	klien	sangat	sulit,	anda	
dapat	mencoba	untuk	bertemu	dengan	keluarga	dan	teman-temannya,	karena	mereka	
mungkin	memiliki	informasi	penting	untuk	pembelaan	anda.	

	
	

	
Rasa	percaya	juga	penting	untuk	mengungkap	fakta	yang	relevan	dengan	fase	penjatuhan	vonis	dalam	
perkara	hukuman	mati,	di	mana	tugas	anda	sebagai	pengacara	adalah	untuk	memanusiakan	klien	anda	
dengan	menghadirkan	bukti	yang	meringankan.22	Bukti	yang	meringankan	dapat	berupa	bukti	tentang	
“sifat	impulsif	terdakwa,	kemampuan	penilaian	yang	terganggu,	usia	muda	dan	mudah	terpengaruh,	
gangguan	mental	dan	perkembangan	atau	keterbelakangan	mental,	riwayat	pelecehan	seksual	dan	
penganiayaan	fisik	masa	kanak-kanak,	kecanduan	zat,	dan	sikap	kooperatif	selama	penahanan.”23	
Sering	terdakwa	merasa	ragu	untuk	mengungkapkan	informasi	tertentu	kepada	pengacara	mereka,	
sekalipun	informasi	tersebut	berpotensi	untuk	digunakan	sebagai	bukti	yang	meringankan.	Misalnya,	
terdakwa	dapat	bersikap	defensif,	malu	atau	melindungi	anggota	keluarga	ketika	ditanya	tentang	
pelecehan	mental,	fisik,	atau	seksual.24	Dalam	budaya	tertentu,	penyakit	jiwa	juga	merupakan	hal	yang	
tabu	dan	jarang	dibahas,	dan	di	banyak	tempat	dihubungkan	dengan	kepercayaan	pada	sihir	atau	
kekuatan	gaib	lainnya.	Mengembangkan	bukti	yang	meringankan	membutuhkan	waktu,	ketekunan,	
dan	kepekaan	budaya.	Bab	4	memberikan	tinjauan	terperinci	tentang	penyelidikan	yang	diperlukan	
untuk	mengumpulkan	bukti	meringankan	yang	dapat	menentukan	apakah	klien	anda	dijatuhi	hukuman	
mati	atau	hukuman	yang	lebih	ringan,	dan	Bab	8	membahas	bagaimana	menyajikan	bukti	tersebut	
pada	tahap	persidangan	vonis.	
	
Dengan	sebagian	klien,	anda	mungkin	akan	lebih	sulit	membangun	hubungan	dibanding	dengan	
lainnya.	Ketika	anda	mewakili	klien	yang	lebih	sulit,	penting	untuk	diingat	bahwa	sifat-sifat	yang	
membuat	seorang	klien	sulit	ditangani	sering	dapat	berguna	sebagai	faktor	yang	meringankan.	
Misalnya,	jika	klien	anda	memiliki	penyakit	mental,	kemampuannya	untuk	bekerja	sama	dengan	anda	
mungkin	terganggu.	Jika	demikian,	akan	sangat	penting	bagi	anda	untuk	mencurahkan	waktu	yang	
cukup	dengan	klien	anda	agar	dapat	memahaminya,	dan	mendapatkan	bantuan	ahli	untuk	
mengevaluasi	status	kejiwaan	klien	anda.	Sebagaimana	dijelaskan	lebih	rinci	di	bab-bab	berikut,	
penyakit	mental	terdakwa	dapat	bermanfaat	untuk	menjelaskan	perilakunya	pada	saat	kejahatan	
terjadi	–	sekalipun	secara	hukum	ia	tidak	dianggap	“gila”	pada	saat	perbuatan	dilakukan.	Ini	bisa	
menjadi	bukti	meringankan	yang	kuat,	tetapi	sebagian	besar	pengacara	tidak	memiliki	pemahaman	
yang	cukup	tentang	tanda-tanda	dan	gejala	penyakit	mental	untuk	menggunakan	bukti	ini	tanpa	
adanya	bantuan	ahli.	Pertama-tama,	anda	sendiri	perlu	mengetahui	cakupan	disabilitas	psikososial	
klien	anda	sebelum	dapat	berdebat	dengan	hakim	atau	juri	bahwa	disabilitas	tersebut	patut	menjadi	
alasan	untuk	meringankan	hukuman.	
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Petunjuk	Praktik	
•		Faktor-faktor	meringankan	yang	umum	(analisis	lebih	rinci	tentang	faktor-faktor	
meringankan	dapat	ditemukan	di	Bab	5	dan	8)	

- Usia	pada	saat	perbuatan	pidana	
- Peran	kecil	dalam	perbuatan	pidana	
- Tidak	adanya	faktor	perencanaan	
- Provokasi	yang	mengarah	pada	perbuatan	pidana	
- Penyesalan	
- Pelaku	bertindak	di	bawah	ancaman,	takut	akan	bahaya	terhadap	diri	atau	keluarganya,	

atau	di	bawah	pengaruh	kuat	oleh	seseorang	yang	memiliki	kekuasaan	atas	dirinya	
- Keadaan	mabuk	
- Kondisi	kejiwaan	terdakwa	
- Pelecehan	fisik	atau	seksual	
- Kemiskinan	ekstrem	
- Bukti	karakter	moral	yang	baik	
- Tidak	adanya	riwayat	pidana	sebelumnya	
- Perilaku	yang	baik	di	penjara	
- Kerja	sama	dengan	pihak	berwenang	
- Ikatan	keluarga	
- Riwayat	pekerjaan	yang	stabil	
- Setelah	terjadinya	kejahatan	terkait,	pelaku	memperbaiki	(atau	melakukan	upaya	serius	

untuk	memperbaiki)	konsekuensi	atas	pelanggaran,	atau	dengan	suatu	cara	
memberikan	kompensasi	kepada	korban	atau	keluarganya	

- Rehabilitasi	yang	signifikan	setelah	terjadinya	kejahatan	(terutama	jika	sudah	lama	
berlalu)	

	
	

	
Kemudian,	membangun	hubungan	yang	positif	dan	saling	percaya	dengan	klien	dapat	berdampak	pada	
bagaimana	juri	atau	hakim	memandang	klien	anda.	Saat	seorang	hakim	atau	juri	menentukan	
hukuman	yang	tepat	bagi	seorang	terdakwa,	yang	menjadi	pertimbangan	utama	adalah	karakter	
terdakwa.	Jika	anda	memiliki	hubungan	yang	hangat	dan	ramah	dengan	klien,	anda	akan	berhasil	
“memanusiakan”	klien	anda	di	mata	pengadilan.	Jika	anda	berhasil	menunjukkan	martabat	asli	klien,	
anda	sudah	memenuhi	tugas	paling	penting	sebagai	pembela	dalam	perkara	hukuman	mati.25	
	

B.	MENGATASI	KONFLIK	KEPENTINGAN	

Sebagai	seorang	pengacara	yang	gigih,	anda	harus	senantiasa	menempatkan	kepentingan	klien	di	atas	
kepentingan	anda	sendiri.26	Sebagai	pengacara	yang	netral,	penting	untuk	mengenali	potensi	konflik	
kepentingan	yang	ada	atau	yang	mungkin	timbul	selama	pembelaan	anda.27	Ini	biasanya	muncul	ketika	
pengacara	diminta	untuk	membela	terdakwa	lainnya	dalam	perkara	pidana	yang	sama.	Pada	sebagian	
besar	kasus,	adanya	terdakwa	lain	dalam	perkara	yang	sama	(co-defendant)	menghadirkan	konflik	
yang	melekat.	Bayangkan,	misalnya,	satu	orang	terdakwa	A	dimintai	keterangan	sebagai	saksi	
mahkota	di	kasus	terdakwa	B,	di	mana	keterangan	A	tersebut	bisa	merugikan	B,	sementara	kita	
menjadi	pembela	bagi	kedua	orang	terdakwa.	Terdakwa	lainnya	mungkin	memiliki	pembelaan	yang	
tidak	konsisten,	dan	mereka	mungkin	tidak	sama	bersalahnya.28	
	

Contoh	yang	sangat	baik	masalah	praktis	ketika	mewakili	beberapa	terdakwa	dalam	perkara	yang	sama	
muncul	dalam	mempersiapkan	argumen	penutup.	Jika	anda	hanya	mewakili	satu	terdakwa	dalam	
kasus	yang	melibatkan	banyak	terdakwa,	anda	bebas	untuk	berargumen	bahwa	bobot	bukti	
mendukung	kesalahan	terdakwa	lainnya,	tapi	bukan	klien	anda.29	Namun,	jika	anda	mewakili	beberapa	
terdakwa,	anda	terkekang	oleh	benturan	kewajiban	untuk	mewakili	setiap	klien	secara	agresif	dan	
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kompeten.	Jika	anda	berpendapat	bahwa	klien	A	tidak	sebersalah	klien	B,	anda	melanggar	kewajiban	
etis	anda	kepada	klien	B.	Tetapi	jika	anda	menahan	diri	untuk	tidak	menunjukkan	bahwa	bukti	
mendukung	kebersalahan	B,	dan	bukan	A,	maka	anda	melanggar	kewajiban	anda	kepada	A.	Semakin	
besar	perbedaan	dalam	bukti	penuntutan	terhadap	setiap	terdakwa,	semakin	besar	konflik	
kepentingan	yang	akan	mengganggu	kemampuan	anda	untuk	secara	efektif	membela	keduanya.	
	
Dalam	beberapa	perkara	pidana,	bisa	saja	terdakwa	seperkara	memiliki	pembelaan	konsisten	yang	
memungkinkan	anda	untuk	mewakili	keduanya	secara	efektif.	Ini	jarang	terjadi	dalam	perkara	
hukuman	mati.	Jika	pun	terdakwa	memiliki	pembelaan	yang	konsisten	atas	pidananya,	anda	akan	
dihadapkan	pada	tugas	advokasi	bagi	kedua	terdakwa	pada	saat	pembacaan	vonis	jika	mereka	
dinyatakan	bersalah.	Di	sebagian	besar	yurisdiksi,	peran	terdakwa	yang	lebih	kecil	dalam	pidana	
tersebut	dapat	menjadi	faktor	yang	meringankan.	Jika	anda	mewakili	terdakwa	seperkara,	berargumen	
bahwa	salah	satu	memiliki	peran	yang	lebih	kecil	dalam	kejahatan	tersebut	secara	langsung	
bertentangan	dengan	kepentingan	terdakwa	seperkara	lainnya:	Anda	dihadapkan	pada	pilihan	antara	
memberatkan	satu	klien	dengan	tidak	menghadirkan	bukti	yang	meringankan	untuk	melindungi	klien	
lainnya,	atau	menyajikan	bukti	tersebut	untuk	melindungi	satu	klien	yang	kemudian	merugikan	yang	
lainnya.	Ini	akan	menjadi	pilihan	yang	mustahil	dibuat.	
	
Jika	pengadilan	menunjuk	anda	sebagai	penasihat	hukum	bagi	terdakwa	yang	jamak	dalam	satu	
perkara,	anda	harus	segera	menilai	apakah	ada	konflik.	Yang	lebih	sering	terjadi,	anda	perlu	meminta	
penunjukkan	pengacara	tambahan	sebagai	penasihat	hukum	bagi	terdakwa	seperkara	lainnya.	Jika	
permintaan	ini	ditolak,	anda	harus	mengajukan	pengaduan	tertulis,	atau	mengikuti	prosedur	apa	pun	
yang	ada	dalam	yurisdiksi	anda	untuk	mendokumentasikan	keberatan	anda,	karena	ini	dapat	berfungsi	
sebagai	dasar	untuk	menghapus	penghukuman	klien	pada	saat	banding.	Anda	kemudian	harus	
memberi	tahu	kedua	klien	bahwa	anda	telah	ditunjuk	untuk	mewakili	mereka	meskipun	mereka	adalah	
terdakwa	seperkara.	Anda	juga	harus	membuat	argumen	yang	kuat	bahwa	klien	anda	tidak	perlu	
dijatuhi	hukuman	mati,	karena	pengadilan	tidak	dapat	menjamin	hak	mereka	atas	pembelaan	yang	
efektif	dan	tidak	memihak.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•		Saya	adalah	seorang	pembela	umum,	dan	kantor	saya	mengharuskan	saya	untuk	
mewakili	beberapa	klien	pada	saat	yang	sama.	Apa	yang	harus	saya	lakukan?	

	

Banyak	yurisdiksi	memiliki	beban	perkara	yang	besar,	dan	anda	mungkin	merasa	bahwa	
anda	tidak	memiliki	pilihan	untuk	menolak	penunjukkan	pengadilan.	Meski	demikian,	tugas	
anda	sebagai	pengacara	adalah	untuk	mencoba	menarik	diri	dari	pembelaan	setiap	klien	di	
mana	anda	memiliki	konflik	kepentingan.	Sekalipun	mewakili	terdakwa	jamak	merupakan	
hal	biasa	bagi	pengacara	di	yurisdiksi	anda,	bukan	berarti	bahwa	praktik	itu	dibenarkan,	dan	
bahwa	anda	harus	menerima	begitu	saja	penunjukkan	anda	tanpa	keberatan.	
	
Jika	anda	tidak	dapat	mengundurkan	diri,	anda	harus	memberi	tahu	kepada	pengadilan	
tentang	konflik	yang	ada	dan	mengapa	anda	tidak	dapat	mengundurkan	diri.	Sedapat	
mungkin,	anda	harus	mengajukan	pengaduan	tertulis,	karena	itu	mungkin	akan	diperlukan	
untuk	mengangkat	masalah	tersebut	pada	saat	banding.	(Banding	dibahas	di	Bab	9).	
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BAB	3:	PENAHANAN	DAN	PENJAMINAN	PRA	
PERSIDANGAN	
	
Salah	satu	masalah	paling	penting	dalam	tahap	pra-peradilan	perkara	pidana	adalah	apakah	klien	anda	
akan	ditahan	atau	dilepaskan	sambil	menunggu	persidangan.	Klien	anda	dianggap	tidak	bersalah	
hingga	terbukti	bersalah,30	dan	seharusnya	tidak	dihukum	kecuali	dan	sampai	ia	dinyatakan	bersalah.	
Namun	demikian,	klien	anda	dapat	dikurung	sebelum	persidangan	dengan	alasan	bahwa	ia	dapat	
membahayakan	orang	lain	jika	bebas,	melarikan	diri	untuk	menghindari	penuntutan,	atau	karena	
alasan	lain.	Jika	pihak	lawan	atau	pengadilan	menginginkan	klien	anda	dikurung	sebelum	dan	selama	
persidangan,	klien	anda	berisiko	dikenakan	hukuman	yang	tidak	beralasan.	Terlepas	apakah	
pembelaan	bagi	klien	anda	pada	akhirnya	berhasil	atau	tidak,	jika	ia	menjalani	penahanan	sebelum	
diadili,	ia	akan	mengalami	penderitaan	mental	dan	fisik	karena	berada	dalam	tahanan,	aksesnya	akan	
berkurang	pada	anda	selagi	anda	menyiapkan	pembelaan,	dan	orang-orang	yang	menjadi	tanggungan	
klien	anda	mungkin	akan	mengalami	kesulitan	juga.	Advokasi	anda	pada	tahap	ini	sangat	penting.	Anda	
memiliki	kewajiban	untuk	melindungi	hak-hak	klien	anda	dengan	menentang	penahanan	pra-peradilan	
dan	dengan	mengadvokasi	kebebasannya	dengan	syarat	selonggar	mungkin.	Jika	penahanan	pra-
peradilan	tidak	dapat	dihindari,	upayakan	untuk	mengurangi	dampak	penahanan	terhadap	klien	dan	
pembelaannya.	
	
I.	HAK	ATAS	PENANGGUHAN	PENAHANAN/DENGAN	JAMINAN	

Berbagai	traktat	hak	asasi	manusia	dan	berbagai	konstitusi	nasional	menyatakan	bahwa	seseorang	
tidak	boleh	dihukum	sebelum	ia	dinyatakan	bersalah,31	namun	inilah	yang	terjadi	ketika	klien	anda	
ditahan	selama	menunggu	persidangan.32	Akibatnya,	ada	pra-anggapan	bahwa	seorang	terdakwa	
harus	dibebaskan	dari	tahanan	selama	menunggu	persidangan.	Namun	klien	anda	tidak	selalu	berhak	
untuk	dibebaskan,	dan	pengadilan	memiliki	diskresi	untuk	menentukan	apakah	klien	anda	akan	
dibebaskan	atau	ditahan	selama	menunggu	persidangan.33	
	

Mengatasi	Hambatan	
•		Ada	perbedaan	kelas	yang	signifikan	antara	klien	saya	dan	saya	sendiri,	dan	saya	
merasa	ini	akan	menjadi	masalah.	Apa	yang	harus	saya	lakukan?	

Perbedaan	kelas	antara	pengacara	dan	klien,	terutama	dalam	perkara	hukuman	mati,	
adalah	hal	yang	umum.	Pendekatan	terbaik	akan	tergantung	pada	budaya	lokal,	tetapi	ada	
beberapa	kiat	umum,	seperti:	
	
Cobalah	membuat	klien	anda	merasa	nyaman.	Mulailah	percakapan	dengan	obrolan	ringan,	
dan	pastikan	sikap	anda	ramah	dan	santai.	Jika	perlu,	tanyakan	apakah	klien	anda	merasa	
nyaman.	Jika	memungkinkan,	bawalah	makanan	dan	minuman	untuk	dibagi	dengan	klien	
anda.	Jika	pantas	secara	budaya,	gunakan	bahasa	sehari-hari,	berpakaian	lah	dengan	cara	
yang	akan	membuat	klien	merasa	nyaman	dengan	anda,	dan	ungkapkan	empati	terhadap	
cobaan	yang	dihadapi	klien.	
Minta	klien	untuk	menjelaskan	apa	yang	ia	pahami	tentang	keadaannya	itu,	dan	cobalah	
melengkapi	informasinya.	Pastikan	untuk	menanyakan	apakah	ia	memiliki	pertanyaan	
tambahan.	
	
Jangan	menghindari	masalah-masalah	penting	hanya	karena	hal	itu	mengharuskan	anda	
untuk	mengakui	perbedaan	kelas.	Jika	anda	sopan	dan	berusaha	menghindari	menyinggung	
klien	anda,	sikap	jujur	dan	tulus	akan	membantu	membangun	kepercayaan.	
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A.	HAK	ATAS	SIDANG	PEMERIKSAAN	PENANGGUHAN	PENAHANAN		

Dalam	beberapa	kasus,	klien	anda	mungkin	ditahan	oleh	polisi	atau	otoritas	pemerintah	lainnya	tanpa	
sidang	pemeriksaan	pengadilan	untuk	menentukan	apakah	penahanan	pra-peradilannya	sudah	benar.	
Penahanan	semacam	itu	melanggar	haknya	untuk	dianggap	tidak	bersalah	sampai	terbukti	bersalah.34	
Jika	klien	anda	telah	ditahan	selama	lebih	dari	beberapa	hari	tanpa	sidang	pemeriksaan	pra-peradilan,	
anda	perlu	menuntut	diadakannya	sidang	tersebut	sesegera	mungkin.35	
	
Klien	harus	mendapatkan	kesempatan	sesegera	mungkin	untuk	menghadap	hakim	dan	meminta	
pembebasannya	saat	menunggu	persidangan.36	Kesempatan	ini	harus	didapat	dalam	beberapa	hari	
setelah	penangkapan	sehingga,	jika	dibebaskan,	klien	tidak	ditahan	tanpa	perlu	untuk	waktu	yang	
terlalu	lama.37	Pada	persidangan	itu,	klien	berhak	untuk	diwakili	oleh	anda	untuk	memberikan	
keterangan	mengapa	ia	tidak	perlu	ditahan	selagi	menunggu	persidangan,	untuk	menghadirkan	saksi,	
dan	untuk	mempertentangkan	bukti	pemerintah	melalui	pemeriksaan	silang	para	saksi	yang	
memberikan	keterangan	atas	nama	pemerintah.	
	
Lakukan	persiapan	perkara	klien	anda	secara	memadai	sebelum	sidang	pemeriksaan	penahanan	pra-
peradilan.	Guna	memenuhi	kewajiban	ini,	anda	harus	bekerja	sangat	cepat	dan	gigih	untuk	
mempersiapkan	sidang	dalam	waktu	singkat,	karena	anda	harus	mendapatkan	jawaban	tentang	
pembebasan	atau	penahanan	pra-peradilan	klien	anda	secepat	mungkin.	Maka	upayakan	akses	ke	
klien	anda.	Pertama-tama,	lakukan	penilaian	apakah	sudah	ada	bukti	yang	cukup	bahwa	klien	anda	
telah	melakukan	suatu	perbuatan	pidana;	jika	tidak	ada	bukti	semacam	itu	(pada	beberapa	yurisdiksi	
disebut	“kemungkinan	penyebab”),	klien	anda	tidak	dapat	ditahan.	Untuk	melakukan	penilaian	ini,	
gunakan	hak	anda	untuk	mengakses	berkas	perkara.38	Anda	juga	perlu	mendapatkan	saksi	potensial	
yang	dapat	mendukung	argumen	anda	agar	klien	dapat	dibebaskan	dan	kembali	ke	masyarakat	
(misalnya,	bahwa	ia	tidak	berpotensi	menimbulkan	ancaman	atau	bahwa	ia	tidak	mungkin	melarikan	
diri).	Saksi	potensial	dapat	diminta	dari	anggota	keluarga	klien	dan	masyarakat,	pemberi	kerjanya,	dan	
atau	rekan	seprofesi	yang	pernah	bekerja	dengannya.	
	
B.	HAK	ATAS	PEMBEBASAN	DENGAN	PEMBATASAN	PALING	TIDAK	KETAT	

Pengadilan	dapat	mempertimbangkan	berbagai	faktor	yang	saling	berlawanan	dalam	menentukan	
apakah	akan	membebaskan	klien	anda,	dan	mungkin	memiliki	diskresi	yang	signifikan	dalam	membuat	
keputusannya.	Pengadilan	seyogianya	memulai	dengan	pra-anggapan	bahwa	pembebasan	adalah	yang	
terbaik.	Pada	sidang	pemeriksaan,	beban	untuk	menunjukkan	mengapa	klien	anda	tidak	boleh	
dibebaskan	selama	persidangan	seharusnya	ada	pada	pihak	jaksa.39	Namun	sebagian	besar	pengadilan	
juga	akan	mempertimbangkan	faktor-faktor	berikut:	
	
•		 seberapa	besar	kemungkinan	klien	anda	akan	hadir	pada	sidang	pemeriksaan	pra-peradilan	dan	

sidang	pengadilan;	dan	

•		 keperluan	untuk	melindungi	orang	lain	dalam	lingkungan	masyarakat	jika	klien	anda	
membahayakan	mereka,	termasuk	terduga	korban	dan	saksi	potensial.	

Dalam	semua	perkara,	pengadilan	harus	membuat	keputusan	yang	akan	menjatuhkan	hukuman	paling	
ringan	kepada	klien,	sekaligus	yang	memuaskan	kepentingan	publik.	Sebagian	besar	pengadilan	
mampu	untuk	mengizinkan	klien	bebas	dengan	syarat	apa	pun	yang	diperlukan	untuk	
menyeimbangkan	kepentingan	yang	saling	berlawanan	ini.	
	
Penting	halnya	anda	siap	berargumen	untuk	pembebasan	klien	anda	di	bawah	persyaratan	yang	paling	
tidak	ketat.	Agar	berhasil,	anda	harus	siap	dengan	bukti	yang	menunjukkan	kepada	pengadilan	bahwa	
tanpa	persyaratan	atau	dengan	persyaratan	minimal,	klien	anda	akan	menghadiri	sidang	pemeriksaan	
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dan	persidangan	yang	akan	digelar	dan	tidak	menimbulkan	ancaman	bagi	orang	lain.	Anda	akan	
memenuhi	persyaratan	ini	dengan	menunjukkan	bahwa:	
	
•		 Ia	memiliki	ikatan	pada	lingkungan	masyarakat	(dan	karenanya	tidak	mungkin	melarikan	diri);	

•		 Ia	memiliki	keluarga;	

•		 Ia	memiliki	pekerjaan;	

•		 Ia	memiliki	rumah;	

•		 Ia	memiliki	karakter	yang	baik;	

•		 Saksi-saksi	dapat	membuktikan	karakter	baiknya	(termasuk	dengan	menghadirkan	kesaksian	atau	
keterangan	tertulis	dari	saksi).		

Anda	mungkin	juga	perlu	mendapatkan	pernyataan	dari	saksi	yang	berjanji	untuk	bertindak	sebagai	
“penanggung,”	atau	penjamin,	bahwa	ia	akan	menghadiri	proses	pengadilan	mendatang.	Jika	
diperlukan,	anda	juga	dapat	meminta	pengadilan	untuk	mengikutsertakannya	dalam	program	
rehabilitasi	obat-obatan,	kesehatan	mental,	pekerjaan	atau	program	lain.	
	
Pengadilan	dapat	memutuskan	bahwa	klien	anda	dapat	dibebaskan,	tetapi	hanya	dengan	syarat	
tertentu	untuk	memastikan	kehadirannya	pada	persidangan.	Persyaratan	ini	dapat	mencakup	bahwa	
klien	anda	hadir	pada	pertemuan	tertentu	dengan	lembaga	pra-peradilan,	bahwa	ia	melapor	kepada	
kepolisi	ansetempat	secara	berkala,	atau	bahwa	ia	membayar	sejumlah	uang	jaminan	untuk	
memastikan	kehadirannya	pada	pengadilan	mendatang.	Dalam	situasi	tertentu,	pengadilan	dapat	
membatasi	pergerakannya,	atau	mengharuskannya	menjalani	pemantauan	atau	kurungan	parsial	
untuk	memastikan	ia	hadir	pada	seluruh	proses	pengadilan.	
	
Tugas	anda	adalah	untuk	memastikan	bahwa	klien	memahami	semua	persyaratan	ini	sebelum	ia	
dibebaskan,	untuk	memaksimalkan	kemungkinan	bahwa	ia	tidak	akan	ditangkap	kembali.	Jika	jaminan	
terlalu	tinggi	untuk	dapat	dibayar	oleh	klien,	atau	klien	anda	diberikan	pembatasan	yang	tidak	perlu,	
haknya	untuk	tidak	dihukum	sebelum	terbukti	bersalah	akan	terancam.	Pembayaran	uang	jaminan	
seringkali	mustahil	bagi	tahanan	yang	tidak	mampu.	Jika	pengadilan	menyetujui	bahwa	syarat	
keuangan	sudah	cukup	untuk	memastikan	klien	anda	akan	menghadiri	sidang	pemeriksaan	pra-
peradilan	dan	sidang	pengadilan,	tetapi	klien	anda	tidak	memiliki	sumber	daya	keuangan	untuk	
memenuhi	persyaratan	tersebut,	anda	berkewajiban	untuk	mengajukan	argumen	besaran	jaminan	
yang	lebih	rendah,	dan	untuk	menegaskan	bahwa	ketidakmampuan	klien	anda	untuk	membayar	
jumlah	uang	yang	dipersyaratkan	bukanlah	alasan	yang	cukup	untuk	menahannya.	Ajukan	argumen	
bahwa	meskipun	klien	anda	tidak	memiliki	sumber	daya	keuangan,	ia	tidak	akan	melarikan	diri	dari	
persidangan	mendatang	dan	bersedia	untuk	menemui	pihak	berwenang	pada	selang	waktu	yang	
sesuai	untuk	menunjukkan	bahwa	ia	masih	berada	dalam	yurisdiksi	pengadilan.	
	
II.	KESEHATAN	DAN	KESEJAHTERAAN	KLIEN	

Setiap	orang	memiliki	hak	untuk	diperlakukan	secara	manusiawi,	sekalipun	ia	dituduh	melakukan	suatu	
kejahatan.40	Satu-satunya	penderitaan	yang	boleh	dihadapi	klien	anda	jika	ia	dikurung	selama	
menunggu	persidangan	adalah	yang	berakibat	langsung	dari	perampasan	kebebasannya	sebelum	ia	
dijatuhi	hukuman.41	Praktis,	kesehatan	fisik	dan	mental	klien	anda	akan	terkena	risiko.	Ia	akan	terpisah	
dari	keluarga	dan	jejaring	pendukung	lainnya,	dan	ia	mungkin	akan	menghadapi	penganiayaan	dari	
petugas	dan	tahanan	lainnya.	Anda	punya	kewajiban	untuk	melindungi	hak-hak	klien	anda,	dan	
kemungkinan	anda	lah	satu-satunya	orang	yang	berada	dalam	posisi	untuk	mencegah	penganiayaan	
dan	pelanggaran	lainnya.	
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Klien	anda	memiliki	beberapa	hak	yang	yang	harus	anda	upayakan	untuk	dilindungi.	Hak-hak	itu,	
antara	lain:	
	
•		 Hak	untuk	merasa	aman	dan	bebas	dari	penyiksaan	atau	perlakuan	yang	kejam,	tidak	manusiawi	

atau	merendahkan	martabat,	termasuk	kurungan	terisolasi	berkepanjangan;42	

•		 Hak	untuk	ditahan	terpisah	dari	orang-orang	terpidana;43	

•		 Jika	ditahan	dengan	tahanan	lain,	hak	untuk	ditahan	di	kurungan	sesuai	gendernya;44	

•		 Jika	di	bawah	umur,	hak	untuk	ditahan	terpisah	dari	orang	dewasa;45	

•		 Hak	atas	ruang	tempat	tinggal	yang	layak,	termasuk	fasilitas	tidur	dan	kamar	mandi;46	

•		 Hak	atas	kondisi	kerja	yang	tepat;47	

•		 Hak	atas	fasilitas	rekreasi	yang	memadai;48	

•		 Hak	atas	perawatan	medis	yang	diperlukan;49	

•		 Hak	atas	makanan	dengan	nilai	gizi	memadai,	dan	disiapkan	sedemikian	rupa	untuk	memperoleh	
dan/atau	menjaga	kesehatan	mental	dan	fisik;50	

•		 Hak	untuk	bebas	dari	segala	jenis	diskriminasi,	termasuk	kebebasan	menjalankan	agama;51	

•		 Hak	untuk	melakukan	kontak	dengan	anggota	keluarga	dan/atau	teman;52	dan	

•		 Hak	untuk	berkomunikasi	yang	dijaga	kerahasiaannya	dengan	penasihat	hukum.53	
	

Masing-masing	hak	ini	penting.	Ajukan	argumen	dalam	proses	penahanan	bahwa	jika	klien	anda	akan	
ditahan,	penahanan	tersebut	harus	sedemikian	rupa	atau	di	tempat	di	mana	risiko	terhadap	hak-hak	
klien	anda	paling	kecil.	Sayangnya,	anda	mungkin	tidak	dapat	mengendalikan	kondisi	yang	dihadapi	
klien	anda.	Banyak	negara	memiliki	penjara	yang	penuh	sesak,	sangat	tua,	dan	dikelola	dengan	
anggaran	yang	terlalu	kecil.	Keadaan	di	kantor	polisi,	di	mana	seseorang	mungkin	ditahan	selama	
berhari-hari,	berminggu-minggu,	atau	bahkan	berbulan-bulan	sebelum	dipindahkan	ke	penjara	atau	
lembaga	pemasyarakatan,	seringkali	jauh	lebih	buruk.	Polisi	atau	petugas	penjara	dapat	bersikap	kasar	
terhadap	klien	anda	dan	termotivasi	untuk	membuat	segala	sesuatunya	tidak	nyaman	dan	berat	
karena	berbagai	alasan.	Jika	hak	klien	anda	dilanggar—baik	oleh	polisi	atau	petugas	penjara	atau	oleh	
tahanan	lain,	atau	melalui	penganiayaan	aktif	atau	penelantaran	yang	tidak	wajar—anda	harus	
mengambil	tindakan.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•		Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	menurut	saya	ada	kemungkinan	klien	saya	memiliki	
kesulitan	baca	tulis?	

Penting	untuk	memastikan	sejak	awal	hubungan	anda	dengan	klien	apakah	ia	dapat	
menulis	dan	membaca.	Di	beberapa	negara,	buta	huruf	mungkin	sangat	umum	sehingga	
klien	anda	dengan	mudah	akan	mengakui	ketidakmampuannya	dalam	membaca	atau	
menulis.	Di	negara-negara	di	mana	tingkat	literasi	tinggi,	klien	anda	mungkin	akan	merasa	
sangat	malu	karena	ia	buta	huruf.	Bersikaplah	lembut	dalam	pendekatan	anda,	dan	ketika	
ada	dugaan	bahwa	klien	anda	mungkin	melebih-lebihkan	kecakapan	membacanya,	lakukan	
upaya	yang	memungkinkan	anda	untuk	dapat	menilai	kemampuannya	memahami	
dokumen	tertulis.	Ini	sangat	penting	dalam	perkara	di	mana	klien	anda	diduga	telah	
menandatangani	pernyataan	pengakuan.	

Tawarkan	untuk	membacakan	dokumen	kepada	klien	anda.	Minta	klien	anda	untuk	
menjelaskan	informasi	yang	terkandung	dalam	dokumen	yang	ia	katakan	sudah	dibaca,	
sehingga	anda	dapat	menakar	tingkat	pemahamannya.	
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Pertimbangkan	apakah	ini	menimbulkan	permasalahan	kompetensi	atau	masalah	hukum	
lainnya.	(Untuk	informasi	lebih	lanjut,	lihat	Bab	4.)	

	
	

	
A.	BANTUAN	MEDIS	DAN	MAKANAN	

Kurangnya	pengobatan	atau	makanan	dapat	memengaruhi	kompetensi	klien	anda	dan	kemampuannya	
untuk	berkomunikasi	dengan	anda.	Jika	klien	anda	tidak	diberikan	obat-obatan	atau	makanan	yang	
cukup,	sampaikan	situasi	ini	di	pengadilan	agar	dicatat,	yang	mungkin	mencakup	keluhan	tentang	
kondisi	umum	fasilitas	penahanan.54	
	

B.	PENYIKSAAN	DAN	PERLAKUAN	YANG	KEJAM,	TIDAK	MANUSIAWI	ATAU	MERENDAHKAN	

MARTABAT	

Jika	klien	anda	menjadi	sasaran	perlakuan	atau	penyiksaan	tidak	manusiawi,	langkah	pertama	yang	
harus	anda	lakukan	adalah	mengidentifikasi	siapa	yang	berwenang	mengatasi	masalah	tersebut	dan	
bukti	apa	yang	anda	butuhkan	untuk	mengatasi	masalah	tersebut.	Biasanya,	pertama-tama	anda	akan	
mengadukan	hal	ini	ke	otoritas	penjara,	namun	dalam	melakukan	itu	pertimbangkan	apakah	ini	akan	
membuat	klien	anda	justru	terpapar	risiko	lebih	besar	untuk	dianiaya.	Ada	baiknya	mengupayakan	
bantuan	dari	organisasi	HAM	setempat,	atau	komisi	HAM	nasional,	ombudsman,	atau	pengadilan	
mana	pun	yang	berwenang	atas	pengawasan	penjara.	Dalam	kasus-kasus	serius	dan	mendesak,	anda	
mungkin	dapat	mengajukan	petisi	kepada	lembaga-lembaga	hak	asasi	manusia	internasional	untuk	
mengambil	langkah-langkah	perlindungan	“sementara”	untuk	mencegah	penganiayaan	lebih	lanjut.	
(Silakan	merujuk	Bab	10	untuk	informasi	lebih	lanjut	tentang	banding	ke	lembaga	internasional).	
Bahkan	jika	negara	anda	tidak	terlibat	dalam	perjanjian	hak	asasi	manusia	apa	pun,	anda	dapat	
mengajukan	permohonan	ke	Pelapor	Khusus	PBB	tentang	Penyiksaan	(UN	Special	Rapporteur	on	
Torture)	untuk	menerbitkan	pernyataan	yang	menyerukan	kepada	pemerintah	anda	untuk	melindungi	
hak-hak	klien	anda.	Memberi	tahu	media	juga	dapat	membantu	mengungkap	perlakuan	kejam	dan	
mencegah	penganiayaan	lebih	lanjut.	
	
Dalam	beberapa	hal—misalnya,	jika	klien	anda	berisiko	menjadi	sasaran	balas	dendam	dari	tahanan	
lain,	petugas	penjara,	atau	petugas	polisi—mungkin	akan	perlu	menempatkan	klien	anda	dalam	
tahanan	perlindungan.	Dalam	hal	ini,	anda	harus	siap	untuk	memberikan	bukti	kepada	pengadilan	atau	
layanan	penjara	atau	pemasyarakatan	tentang	risiko	yang	dihadapi	klien	anda	dan	siap	untuk	
memberikan	alternatif	kondisi	penahanan	seperti	apa	yang	paling	tepat.	
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BAB	4:	INVESTIGASI	DAN	PERSIAPAN	PRA-
PERSIDANGAN	LAINNYA	
	
I.	PENDAHULUAN	

Salah	satu	kewajiban	anda	yang	paling	mendasar	sebagai	penasihat	hukum	dalam	perkara	hukuman	
mati	adalah	untuk	menyelidiki	fakta-fakta	dugaan	tindak	pidana	dan	latar	belakang	terdakwa.	
Pengacara	yang	gagal	melakukan	penyelidikan	menyeluruh	akan	lebih	besar	kemungkinannya	kalah	
pada	sidang	pengadilan,	dan	klien	mereka	lebih	besar	kemungkinannya	dijatuhi	hukuman	mati.	Seperti	
yang	kami	jelaskan	lebih	terperinci	di	bawah	ini,	penyelidikan	sering	mengungkapkan	kelemahan	pada	
kasus	penuntutan	dan	memungkinkan	penasihat	hukum	untuk	menghadirkan	pembelaan	yang	akan	
menang	pada	persidangan.	Penyelidikan	juga	penting	jika	anda	hendak	menghindari	vonis	hukuman	
mati,	karena	anda	perlu	mengumpulkan	bukti	yang	meringankan	jauh	sebelum	persidangan	yang	
nantinya	akan	membantu	anda	meyakinkan	hakim	atau	juri	untuk	tidak	menjatuhkan	hukuman	mati	
pada	klien	anda.	Kemudian,	penyelidikan	diperlukan	untuk	menentukan	jika	klien	anda	kemungkinan	
tidak	memenuhi	syarat	untuk	dijatuhi	hukuman	mati—suatu	kemungkinan	yang	akan	kami	jelaskan	
nanti	dalam	bab	ini.	
	
Perkembangan	hukum	di	banyak	negara	selama	dekade	terakhir	semakin	menegaskan	bagaimana	
pentingnya	penyelidikan	atas	kelayakan	hukuman	mati	dan	latar	pribadi	klien	anda.	Penggunaan	
hukuman	mati	telah	semakin	dibatasi	di	seluruh	dunia,	dan	sejumlah	kategori	orang	sudah	tidak	lagi	
memenuhi	syarat	untuk	hukuman	mati,	termasuk	orang	dengan	disabilitas	psikososial3,	perempuan	
hamil,	dan	orang	berusia	di	bawah	18	tahun	pada	waktu	perbuatan	dilakukan.55	Mereka	yang	
menderita	gangguan	atau	disabilitas	psikososial	juga	dapat	menjadi	tidak	memenuhi	syarat	untuk	
dieksekusi	mati.56	Bahkan	ketika	seseorang	memenuhi	syarat	untuk	dijatuhi	hukuman	mati,	pengadilan	
di	banyak	negara	telah	mengakui	bahwa	hakim	dan	juri	harus	mempertimbangkan	latar	pribadi	orang	
tersebut	secara	saksama	sebelum	memutuskan	bahwa	ia	cukup	bersalah	untuk	pantas	dijatuhi	
hukuman	mati.57	Berbagai	perkembangan	ini	menciptakan	peluang	baru	bagi	anda	untuk	menyatakan	
bahwa	hukuman	mati	tidak	dapat	diperbolehkan	atau	tidak	beralasan	dalam	perkara	klien	anda	dan	
mendesak	pengadilan	untuk	menunjukkan	iba	kepada	klien	anda.	Tetapi	ini	juga	berarti	bahwa	anda	
wajib	melakukan	penyelidikan	menyeluruh	agar	dapat	memanfaatkan	peluang-peluang	tersebut	
sepenuhnya.	
	
	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Saya	merasa	klien	saya	berbohong	kepada	saya.	Apa	yang	harus	saya	lakukan?	

																																																								
3	LBHM	secara	sadar	memilih	terminologi	“disabilitas	psikososial”	sebagai	sebuah	terminologi	yang	dipakai	luas	di	
lingkungan	HAM.	Istilah	ini	artinya	serupa	dengan	terminologi	“gangguan	jiwa”,	“gangguan	kejiwaan”,	“masalah	
kejiwaan”,	ataupun	“gangguan	mental”.	
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Klien	terkadang	menyampaikan	kepada	pembela	mereka	kebenaran	yang	kurang	lengkap.	
Daripada	tersinggung,	mungkin	lebih	baik	menyelidiki	apa	motif	mereka.	Pertama,	jangan	
berasumsi	bahwa	klien	anda	berbohong	dengan	sengaja	–	bisa	saja	ini	merupakan	
kesalahpahaman	sederhana.	Bahkan	jika	klien	anda	dengan	sengaja	berbohong,	
kemungkinan	ia	bukan	bermaksud	jahat.	Ia	mungkin	berbohong	untuk	melindungi	orang	
lain,	atau	untuk	menghindari	rasa	malu.	Butuh	waktu	bagi	klien	untuk	percaya	pada	
pengacara	mereka,	dan	kadang-kadang	klien	akan	berbohong	jika	mereka	tidak	yakin	
bahwa	pembela	mereka	akan	bersedia	bekerja	keras	dan	meluangkan	waktu	untuk	mereka.	
Banyak	klien	yang	meyakini	bahwa	pengacara	mereka	hanya	akan	membantu	jika	mereka	
tidak	bersalah.	

Jika	menurut	anda	klien	anda	berbohong	tentang	sesuatu	yang	berkaitan	dengan	
perkaranya,	mintalah	penjelasan	tanpa	membuatnya	terasa	seperti	tuduhan.	Sebelum	
mengajukan	pertanyaan,	jelaskan	bahwa	ini	penting	untuk	perkaranya,	dan	yakinkan	ia	
bahwa	anda	akan	terus	berjuang	untuknya	terlepas	dari	apa	yang	ia	katakan	kepada	anda.	
Nyatakan	empati	atas	situasinya	(misalnya,	katakan	kepadanya	bahwa	anda	tahu	bahwa	
tidak	mudah	untuk	sepenuhnya	mengungkapkan	informasi	yang	menyebabkannya	
kesakitan	dan	sedih).	

Hal	ini	menegaskan	kembali	pentingnya	membangun	hubungan	sebelum	menanyakan	klien	
anda	tentang	fakta-fakta	dalam	perkara	mereka.	Idealnya,	anda	perlu	bertemu	dengan	klien	
beberapa	kali	sebelum	mengajukan	pertanyaan	sensitif	tentang	kemungkinan	perannya	
dalam	setiap	perbuatan	yang	dituduhkan	terhadapnya.	Bangun	hubungan	dengan	cara	
mengenal	klien	anda,	mengobrol	dengannya	tentang	keluarga,	pekerjaan,	dan	hobinya.	
Bangun	kepercayaan	dengan	meluangkan	waktu	untuk	menjelaskan	apa	yang	dapat	ia	
harapkan	terkait	proses	perkaranya.	

	

	
Penyelidikan	dan	presentasi	bukti	meringankan	merupakan	komponen	penting	dari	pekerjaan	
pembelaan	dalam	perkara	hukuman	mati.	Komponen	ini	memberikan	kesempatan	kepada	pembela	
untuk	memberikan	bukti	kepada	pengadilan	yang	mungkin	dapat	dipertimbangkan	terhadap	faktor-
faktor	yang	memberatkan.	Anda	dapat	memfasilitasi	proses	pengumpulan	informasi	dengan	cara	
mengembangkan	hubungan	saling	percaya	dengan	klien.	Ini	sangat	penting	jika	yurisdiksi	di	mana	anda	
bekerja	tidak	mengizinkan	mewawancarai	saksi	pihak	penuntut.	Bukti	meringankan	biasanya	
mencakup	informasi	tentang	karakter	dan	rekam	jejak	terdakwa	yang	dapat	membantu	meyakinkan	
pengadilan	bahwa	terdakwa	tidak	perlu	dihukum	mati.	Ini	dapat	mencakup	bukti	“sifat	impulsif	
terdakwa,	kemampuan	menilai	yang	terganggu,	masa	muda	dan	sifat	yang	mudah	terpengaruh,	
gangguan	mental	dan	perkembangan	atau	keterbelakangan	mental,	sejarah	pelecehan	seksual	dan	
penganiayaan	fisik	masa	kanak-kanak,	kecanduan	zat,	dan	kelakuan	baik	di	penjara.”58	Sering	terdakwa	
ragu	untuk	mengungkapkan	informasi	tertentu	kepada	pengacara	mereka,	bahkan	jika	informasi	itu	
berpotensi	digunakan	sebagai	bukti	yang	meringankan.	Contohnya,	terdakwa	mungkin	bersikap	
defensif	atau	malu	terkait	pelecehan	mental	atau	fisik	oleh	anggota	keluarga.59	Namun,	banyak	pula	
terdakwa	yang	akan	membuka	informasi	yang	menyakitkan	setelah	upaya	terus-menerus	pengacara	
mereka	untuk	membangun	hubungan	yang	bermakna.60	
	
II.	APA	YANG	DICARI	OLEH	PENYELIDIK?		

Saat	menyelidiki	perkara	hukuman	mati,	anda	mencari	fakta	yang	terkait	tidak	hanya	dengan	
kemungkinan	kebersalahan	klien	anda	atas	kejahatan	tertentu,	tetapi	juga,	jika	ia	kemudian	dijatuhi	
hukuman,	apakah	ia	layak	dihukum	mati.	Dengan	demikian	anda	harus	menyelidiki	masing-masing	
bidang	berikut:	
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A.	Tindak	Pidana	Terkait	

1.	Mengidentifikasi	dan	Menyelidiki	Saksi	untuk	Penuntutan	

Ketika	menyelidiki	fakta-fakta	tindak	pidana	terkait,	upayakan	untuk	memeriksa	calon	saksi	
memberatkan	sejauh	yang	diizinkan	oleh	yurisdiksi	anda,	jika	hal	itu	dimungkinkan.	Selidiki	latar	
belakang	dan	hubungan	mereka	dengan	terdakwa.	Beberapa	persoalan	yang	perlu	diselidiki,	antara	
lain:	
	
•		 Apakah	mereka	benar-benar	menyaksikan	perbuatannya,	atau	apakah	kesaksian	mereka	semata-

mata	berdasarkan	desas-desus?	

•		 Bagaimana	mereka	dapat	mengamati	apa	yang	terjadi,	dan	adakah	alasan	untuk	
mempertanyakan	seberapa	andal	pengamatan	mereka?	Misalnya,	apakah	mereka	sedang	mabuk	
atau	kondisi	pencahayaan	atau	daya	lihatnya	buruk?	

•		 Mungkin	kah	mereka	berprasangka	terhadap	terdakwa?	Misalnya,	saksi	yang	terlibat	dalam	
perbuatan	tersebut	dapat	memiliki	motif	yang	kuat	untuk	menyalahkan	orang	lain	untuk	
menghindari	tanggung	jawab.	

•		 Apakah	polisi	atau	orang	lain	mendesak	mereka	untuk	memberikan	pernyataan	tertentu?	

•		 Apakah	mereka	memiliki	motif	untuk	mengarang	keterangan	mereka?	Misalnya,	apakah	mereka	
ditawarkan	hukuman	yang	lebih	ringan	atau	kesepakatan	pengakuan	dengan	imbalan	
memberikan	informasi	yang	“dapat	membantu”?	Adakah	konflik	di	masa	lalu	antara	mereka	dan	
terdakwa?	

	
2.	Mengidentifikasi	dan	Menyelidiki	Saksi	untuk	Pembelaan	

Anda	juga	harus	mencari	saksi	tambahan,	termasuk	saksi	ahli,	untuk	menguji	kejadian	versi	pihak	
penuntut	dan	untuk	menguatkan	pernyataan	terdakwa.	Misalnya,	jika	klien	anda	mengklaim	ia	
bertindak	karena	membela	diri,	pastikan	apakah	ada	saksi	yang	bisa	membuktikan	perilaku	agresif	
penyerangnya.	Jika	klien	anda	mengklaim	ia	punya	alibi,	telusuri	dan	wawancarai	saksi	alibi	untuk	
menilai	kekuatan	pembelaan	alibi.	Jika	bukti	karakter	dapat	dipertimbangkan	di	yurisdiksi	anda	dan	
anda	percaya	bahwa	menghadirkan	bukti	tersebut	akan	membantu,	upayakan	untuk	mengidentifikasi	
dan	menemukan	saksi	karakter.	Ingatlah	bahwa	bukti	karakter	harus	digunakan	dengan	sangat	hati-
hati.	Di	beberapa	yurisdiksi,	menghadirkan	bukti	karakter	baik	terdakwa	dapat	membuat	pihak	
penuntut	menanggapinya	dengan	menghadirkan	bukti	karakter	negatif.	Saat	mewawancarai	saksi	yang	
tidak	berbicara	bahasa	anda,	ingatlah	prinsip-prinsip	yang	kita	bahas	di	Bab	2	tentang	bagaimana	
bekerja	dengan	penerjemah.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•		Bagaimana	saya	tahu	saksi	mana	yang	harus	diajak	bicara	jika	laporan	polisi	tidak	
mengidentifikasi	saksi	mata?	

Pertama,	anda	harus	berbicara	dengan	klien	anda.	Klien	mungkin	tahu	apakah	ada	yang	
menyaksikan	kejadian	yang	menyebabkan	penahanannya.	Klien	juga	dapat	memberikan	
informasi	penting	mengenai	kemungkinan	pra-anggapan	saksi	yang	mungkin	akan	dipanggil	
oleh	jaksa.	

Sedapat	mungkin,	kunjungi	tempat	kejadian	perkara	dan	telusuri	siapa	saja	yang	mungkin	
sering	mengunjungi	daerah	tersebut.	Minta	bantuan	untuk	menemukan	saksi	dari	tokoh	
masyarakat	setempat,	seperti	kepala	desa,	tokoh	agama,	dan	lainnya.	Anggota	keluarga	dan	
teman	juga	dapat	memberikan	informasi	yang	berguna	untuk	potensi	pembelaan	atas	
tindak	pidana	tersebut,	selain	bukti	meringankan	terkait	penjatuhan	hukuman.	
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3.	Penggunaan	Bukti	Forensik	

Sering	sekali	terdakwa	dihukum	berdasarkan	bukti	forensik	yang	cacat	atau	keterangan	“ahli”	yang	
patut	dipertanyakan.	Di	Amerika	Serikat,	misalnya,	banyak	vonis	dibatalkan	karena	bukti	pokok	tidak	
dapat	diandalkan,	seperti	perbandingan	helai	rambut	dan	bekas	gigitan	atau	prediksi	oleh	“ahli”	
tentang	kemungkinan	seorang	terdakwa	dapat	membunuh	kembali,	hanya	berdasarkan	tinjauan	
berkas	perkara	atau	wawancara	singkat	dengan	terdakwa.61	Di	Sudan,	orang-orang	pernah	dihukum	
hanya	berdasarkan	jejak	kaki	yang	konon	cocok	dengan	jejak	kaki	tertuduh.62	
	
Untuk	menghindari	vonis	yang	lemah	seperti	itu,	upayakan	untuk	mendapatkan	atau	menguji	bukti	
dari	pihak	penuntut	atau	petugas	penegak	hukum.	Jika	pihak	penuntut	hendak	menyajikan	bukti	
forensik,	selidiki	kualifikasi	para	ahli	yang	akan	digunakan	oleh	pihak	penuntut	pada	sidang	pengadilan.	
Apakah	mereka	memang	memiliki	latar	belakang	keahlian	untuk	menilai	bukti	tersebut?	Selain	itu,	
tentukan	apakah	bukti	tersebut	sudah	diuji	dengan	benar	menggunakan	teknologi	terbaik	yang	
tersedia,	atau	apakah	mungkin	untuk	mengadakan	pengujian	forensik	tambahan.	Anda	mungkin	dapat	
mengajukan	argumen	bahwa	kesalahan	dalam	pengawetan	atau	pengujian	membuat	bukti	pihak	
penuntut	tidak	dapat	diandalkan.	
	
4.	Penyebab	Kematian	

Dalam	kasus	pembunuhan,	upayakan	untuk	mendapatkan	laporan	visum	korban	agar	anda	dapat	
menganalisis	penyebab	kematian.	Upaya	ini	dapat	mengungkap	informasi	penting—	bisa	saja	korban	
sebenarnya	meninggal	karena	penyebab	alamiah!	Perhatikan	detil	seperti	letak	luka,	misalnya.	Ketika	
saksi	penuntut	memberikan	laporan	mereka	tentang	insiden	yang	menyebabkan	kematian,	anda	
mungkin	dapat	menguji	mereka	dalam	pemeriksaan	silang	dengan	menyoroti	perbedaan-perbedaan	
antara	cerita	mereka	dan	laporan	visum.	Informasi	ini	juga	dapat	membantu	anda	mempersiapkan	
argumen	penutup	anda.	Kemudian,	selidiki	latar	belakang	individu	yang	melakukan	pemeriksaan	visum	
untuk	mengetahui	kompetensinya,	karena	bisa	saja	ada	alasan	untuk	meragukan	keandalan	
kesimpulannya.	
	

Kisah	Keberhasilan	
•	Menggunakan	laporan	medis	untuk	menguji	teori	penuntut	di	Guinea	

	
Dalam	perkara	yang	melibatkan	tujuh	petugas	polisi	yang	dituduh	memukuli	seorang	
pencuri	sampai	mati,	saya	menggunakan	laporan	medis	untuk	menguji	teori	pihak	penuntut	
perkara	tersebut.	Ketika	korban	diangkut	ke	rumah	sakit,	para	dokter	tidak	menentukan	
penyebab	kematian.	Kelalaian	mereka	sangat	penting	dalam	kasus	ini,	karena	bukti	lain	
menunjukkan	bahwa	korban	menderita	penyakit	yang	sudah	ada	sebelumnya.	

Dengan	tidak	adanya	pendapat	ahli	dari	pemeriksa	medis,	saya	menunjukkan	bagaimana	
penuntut	tidak	dapat	membuktikan	bahwa	para	petugas	polisi	bertanggung	jawab	atas	
kematian	korban.	Saya	meminta	pengadilan	untuk	memerintahkan	penggalian	jenazah	
korban	agar	dapat	diperiksa	dengan	benar	oleh	ahli	yang	tepat.	Karena	tidak	ada	cara	untuk	
melakukan	ini,	pengadilan	berhasil	diyakinkan	oleh	argumen	saya.	Dua	terdakwa	
dibebaskan	secara	langsung,	empat	terdakwa	dijatuhi	pidana	tertunda	dua	tahun,	dan	
komandannya	dijatuhi	hukuman	penjara	15	tahun.		

- Labila	Michel	SONOMOU,	Presiden	Avocats	Sans	Frontières	Guinée	
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Mengatasi	Hambatan	
•		Para	saksi	tinggal	sangat	jauh	dari	tempat	tinggal	dan	praktik	hukum	saya,	dan	saya	
tidak	memiliki	sarana	transportasi.	Bagaimana	saya	bisa	menemukan	mereka	dan	
bertemu	dengan	mereka?	

	
Jika	sarana	transportasi	umum	tidak	tersedia,	anda	dapat	meminta	anggota	keluarga	dan	
teman	klien	anda	serta	tokoh	masyarakat,	seperti	kepala	desa	dan	tokoh	agama,	untuk	
membantu	mengumpulkan	saksi	di	sebuah	lokasi	yang	dapat	anda	akses.	

Anda	juga	patut	memanfaatkan	sepenuhnya	sumber	daya	potensial	yang	tersedia	melalui	
LSM,	asosiasi	paralegal,	dan	sekolah	hukum.	Mahasiswa	hukum	dan	klinik	hukum,	misalnya,	
mungkin	akan	bersedia	membantu	dalam	penyelidikan	anda	dengan	imbalan	bimbingan	
dan	pelatihan.	Di	Malawi,	mahasiswa	hukum	membantu	mewawancarai	anggota	keluarga	
dan	saksi	meringankan	lainnya	di	desa-desa	terpencil,	dan	membantu	melacak	berkas	
perkara	yang	penting.	

Jika	pertemuan	langsung	tidak	dapat	dilakukan,	cobalah	untuk	mewawancarai	saksi	melalui	
telepon.	

	
	

	
	
B.	PERISTIWA-PERISTIWA	SEPUTAR	PENANGKAPAN	

Sering	terjadi,	orang-orang	yang	dituduh	melakukan	kejahatan	memberikan	pernyataan	kepada	polisi	
setelah	penangkapan	mereka.	Tugas	anda	adalah	untuk	menentukan	apakah	pernyataan	klien	anda	
diberikan	secara	bebas	dan	sukarela,	dan	sesuai	hukum	yang	berlaku,	termasuk	ketentuan	
konstitusional,	undang-undang,	dan	hukum	hak	asasi	manusia	internasional.	
	
Bersiaplah	untuk	menggugat	bukti	yang	“tercemar”	karena	diperoleh	dengan	melanggar	hak-hak	
terdakwa.	Di	Amerika	Serikat,	bukti	seperti	itu	dikenakan	aturan	pengecualian—yang	berarti	bukti	
tersebut	tidak	dapat	digunakan	di	pengadilan.	Eropa	menggunakan	mekanisme	berbeda.	Di	Jerman,	
misalnya,	aturan	pengecualian	tidak	otomatis,	tetapi	barang	bukti	dapat	dikecualikan	jika	diperoleh	
dengan	melanggar	hak	asasi	manusia	yang	dilindungi	Konstitusi.	
	
Waspadai	kemungkinan	pernyataan	klien	anda	diberikan	dalam	keadaan	paksa	atau	tidak	sepenuhnya	
sukarela.	Jika	klien	anda	menandatangani	suatu	pernyataan,	pastikan	ia	benar-benar	tahu	apa	yang	
tertulis	di	sana.	Apakah	ia	diberi	kesempatan	untuk	membaca	pernyataan	itu?	Apakah	tingkat	
pendidikannya	cukup	untuk	benar-benar	memahaminya?	Apakah	pernyataan	itu	ditulis	dalam	bahasa	
asalnya?	
	
Jika	seorang	terdakwa	memiliki	disabilitas	psikososial	atau	kerentanan	lainnya,	ia	mungkin	rentan	
terhadap	pengaruh	orang	lain	dan	lebih	tinggi	kemungkinannya	untuk	mengakui	telah	melakukan	
suatu	kejahatan.	Penelitian	menunjukkan	bahwa	individu	dengan	disabilitas	intelektual	secara	khusus	
rentan	memberikan	pengakuan	palsu.	Orang-orang	seperti	ini	mungkin	tidak	memahami	hak	mereka	
untuk	tidak	menjawab	pertanyaan	atau	meminta	didampingi	pengacara.	Polisi	dapat	dengan	mudah	
memengaruhi	mereka	mengikuti	langkah	demi	langkah	perbuatan	yang	dituduhkan	dan	mengusulkan	
jawaban	yang	akan	mempersalahkannya.	Memeriksa	kembali	salinan	wawancara	polisi	dapat	
mengungkapkan	bahwa	klien	anda	hanya	mengulangi	informasi	yang	sudah	diberikan	kepadanya	oleh	
polisi.	
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Pengakuan	mungkin	juga	didapat	di	bawah	paksaan,	misalnya,	berupa	pelecehan	fisik,	penekanan	
berat,	atau	ancaman.	Jika	anda	mencurigai	klien	anda	mengalami	penyiksaan	atau	penganiayaan	saat	
ditahan,	ada	baiknya	meminta	pemeriksaan	medis	untuk	membantu	memastikan	apakah	ia	dipukuli	
atau	disiksa.	Tertuduh	bisa	juga	berada	dalam	keadaan	yang	dilemahkan	dan	tidak	dapat	menahan	
tekanan	polisi	jika	ia	tidak	diberi	makan	atau	obat-obatan	yang	dibutuhkan,	atau	ia	mungkin	
mengkhawatirkan	keselamatan	dirinya	atau	keselamatan	keluarganya.	Pernyataan	yang	diambil	dalam	
kondisi	seperti	itu	tidak	bersifat	sukarela	dan	harus	ditolak.	
	
C.	KEMUNGKINAN	PEMBELAAN	AFIRMATIF		

Sebagai	pengacara	pembela,	anda	berkewajiban	untuk	menyelidiki	setiap	kemungkinan	pembelaan	
yang	dimiliki	klien	anda	atas	perbuatannya.63	Pembelaan	seperti	ini	dapat	mencakup	upaya	pembelaan	
diri,	ketidakwarasan,	penurunan	kapasitas	mental	atau	keadaan	mabuk.	
	
Pada	umumnya,	seseorang	yang	mengkhawatirkan	keselamatan	dirinya	atau	orang	lain	berhak	
menggunakan	kekerasan	terhadap	orang	yang	menyerangnya.	Jika	klien	anda	menyatakan	bahwa	ia	
melakukan	pembunuhan	untuk	membela	diri,	anda	harus	berusaha	membuktikan	bahwa	ketakutannya	
terhadap	korban	itu	masuk	akal.	Periksa	dengan	cermat	bersama	klien	anda	mengapa	ia	meyakini	ia	
berada	dalam	bahaya.	Cobalah	menemukan	saksi	kejadian	tersebut	yang	dapat	memverifikasi	
pernyataannya.	Anda	mungkin	juga	dapat	memberikan	bukti	bahwa	korban	memiliki	reputasi	
kekerasan	yang	akan	membantu	menunjukkan	bahwa	ketakutan	terdakwa	memang	beralasan.	
	

Kisah	Keberhasilan	
•	Memenangkan	Kasus	Melalui	Penyelidikan	

Dalam	satu	perkara	pembunuhan	di	Malawi,	tim	pengacara	dapat	menguatkan	pernyataan	
pembelaan	diri	klien	mereka	melalui	penyelidikan.	Tidak	ada	laporan	polisi	yang	
mengindikasikan	bahwa	terdakwa	telah	bertindak	dalam	pembelaan	diri	dan	informasi	ini	
tidak	termasuk	dalam	pernyataan	terdakwa	kepada	polisi.	Namun	demikian,	terdakwa	
bersikeras	bahwa	ia	telah	diserang	oleh	terduga	“korban.”	Ia	bersumpah	bahwa	ketika	ia	
ditangkap,	ia	mengalami	luka	tusuk	di	bagian	belakang	kepalanya	dan	bagian	belakang	
lengannya.	Ia	menunjukkan	bekas-belas	luka	tersebut	kepada	pembelanya.	

Berbekal	informasi	ini,	pembela	melacak	petugas	polisi	yang	menangkapnya.	Seorang	
paralegal	dari	wilayah	itu	mengenali	petugas	polisi	tersebut	dan	menemukannya	pada	
sebuah	pos	penghalang	jalan.	Ketika	diwawancarai,	petugas	kepolisian	mengonfirmasi	bahwa	
terdakwa	mengalami	luka	serius	dan	dalam	pada	saat	penangkapannya.	

Pada	persidangan,	petugas	polisi	tersebut	didorong	untuk	mengatakan	yang	sebenarnya	
tentang	luka	terdakwa.	Terdakwa	juga	bersaksi	dalam	pembelaannya	sendiri.	Setelah	
mendengarkan	semua	bukti,	pengadilan	membebaskan	terdakwa	dari	semua	tuduhan.	

	
	

	
Persyaratan	untuk	pembelaan	ketidakwarasan,	kadang-kadang	disebut	pembelaan	berdasarkan	
disabilitas	psikososial,	berbeda-beda	di	setiap	yurisdiksi.	Namun,	pada	umumnya,	seorang	pengacara	
harus	membuktikan	tidak	hanya	bahwa	kliennya	menderita	penyakit	mental,	tetapi	juga	bahwa	pada	
saat	terjadinya	tindak	pidana,	terdakwa	tidak	mampu	membedakan	antara	benar	dan	salah	atau	tidak	
mampu	mengendalikan	perilakunya.	Sekalipun	terdakwa	tidak	memiliki	disabilitas	psikososial	yang	
serius,	ia	mungkin	mengalami	ketidakwarasan	sementara,	atau	ia	mungkin	bertindak	di	bawah	
pengaruh	zat	yang	memabukkan	yang	diberikan	tanpa	ia	sadari.	
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Meski	pembelaan	ketidakwarasan	jarang	berhasil,	anda	juga	dapat	berargumen	bahwa	terdakwa	
melakukan	kejahatan	dalam	keadaan	kapasitas	mental	yang	berkurang.	Ini	biasanya	bukan	pembelaan	
yang	lengkap,	tetapi	dapat	digunakan	sebagai	faktor	yang	meringankan.	Jika	diajukan	secara	
meyakinkan,	dakwaan	dapat	dikurangi	menjadi	pelanggaran	yang	lebih	ringan	atau	hukumannya	
mungkin	lebih	ringan.	
	
Anda	harus	menelusuri	sejumlah	kemungkinan	bagaimana	kapasitas	klien	anda	mungkin	berkurang	
pada	saat	tindak	pidana	terjadi.	Penyakit	kejiwaan	atau	disabilitas	psikososial	dapat	memengaruhi	
penilaian	dan	perilaku	klien,	sekalipun	tidak	memenuhi	definisi	hukum	tentang	“ketidakwarasan.”	
Keadaan	mabuk	adalah	faktor	penting	lain	yang	dapat	mengurangi	hukuman	di	beberapa	yurisdiksi.	
Kemudian,	anda	juga	dapat	berargumen	bahwa	klien	anda	menjadi	berkurang	kadar	tanggung	jawab	
atas	tindakannya	karena	terprovokasi	atau	berada	di	bawah	tekanan	yang	ekstrem,	atau	dalam	
keadaan	emosional	atau	keputusasaan	yang	kuat	pada	saat	tindak	pidana	dilakukan.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	teman	atau	keluarga	saksi	menolak	saya	
mewawancarai	saksi	sendirian?	

Mewawancarai	setiap	saksi	secara	perseorangan	adalah	praktik	terbaik	untuk	memastikan	
bahwa	pernyataan	mereka	tidak	tercemar	oleh	pendapat	orang	lain	di	keluarga	atau	
komunitas	mereka.	Hal	ini	sangat	penting	jika	terduga	korban	tinggal	di	komunitas	yang	
sama,	dan	jika	saksi	tinggal	di	daerah	perdesaan	atau	desa	di	mana	desas-desus	tentang	
insiden	tersebut	telah	mengakibatkan	diterimanya	versi	kebenaran	yang	mungkin	tidak	
sesuai	fakta.	Namun,	kadang-kadang,	saksi	menolak	diwawancarai	jika	tidak	ditemani	
teman	dekat	dan	anggota	keluarga.	Dalam	hal	ini,	cobalah	untuk	mengenali	dan	mengatasi	
masalah	mereka.	Misalnya,	di	beberapa	budaya	tidak	pantas	bagi	seorang	laki-laki	untuk	
berada	sendirian	dengan	seorang	perempuan	yang	bukan	istri	atau	kerabat	dekatnya.	Jika	
begitu,	pastikan	agar	tim	penyelidik	anda	beranggotakan	laki-laki	serta	perempuan.	

Jika	tetap	ada	orang	lain	yang	hadir	sewaktu	wawancara,	cobalah	untuk	membatasi	
jumlahnya,	terutama	jika	kehadiran	mereka	membuat	saksi	tidak	nyaman	atau	kurang	
terbuka.	Mintalah	pada	mereka	yang	hadir	untuk	tidak	menjawab	pertanyaan	bagi	saksi,	
atau	memberikan	komentar	yang	dapat	memengaruhi	pernyataan	mereka.	
	

	

	
	
D.	TINDAK	PIDANA	ASAL	(PREDICATE	OFFENSES)	

Kadang-kadang,	kebersalahan	atas	tindak	pidana	asal,	seperti	pemerkosaan	atau	perampokan,	dapat	
berakibat	hukuman	mati.	Tanggung	jawab	anda	sebagai	pembela	meliputi	penyelidikan	fakta-fakta	
yang	relevan	dengan	tindak	pidana	asal	tersebut.	
	
E.	RIWAYAT	PIDANA	DAN	KELAKUAN	BURUK	LAIN	SEBELUMNYA		

Jika	terdakwa	memiliki	riwayat	pidana,	penuntut	mungkin	akan	berupaya	memberikan	bukti	perbuatan	
pidana	sebelumnya	untuk	mendukung	hukuman	mati.	Anda	harus	menyelidiki	riwayat	pidana	tersebut	
dan	bersiap	untuk	menolak	pengajuannya.	Jika	riwayat	tersebut	diterima,	anda	harus	dapat	
menjelaskan	perilaku	klien	anda	dan	membantah	argumen	penuntut	bahwa	riwayat	pidana	klien	anda	
membuatnya	tidak	mampu	mengubah	perilaku.	
	



	 31	

F.	PEMENUHAN	SYARAT	HUKUMAN	MATI	

Penyelidikan	anda	harus	memeriksa	untuk	memastikan	bahwa	klien	tidak	termasuk	dalam	kategori	apa	
pun	yang	akan	membuatnya	tidak	memenuhi	syarat	untuk	hukuman	mati.	Misalnya,	orang	berusia	di	
bawah	18	tahun	tidak	dapat	dihukum	mati.64	Namun,	di	banyak	budaya	seseorang	belum	tentu	
memiliki	akta	kelahiran	dan	kemungkinan	tidak	mengetahui	umurnya	sendiri.	Untuk	menentukan	usia	
klien,	anda	mungkin	perlu	berbicara	dengan	orang	tuanya,	saudara	kandung,	guru,	dan	orang	lain	yang	
dapat	mengingat	bulan	dan	tahun	kelahirannya	sehubungan	dengan	peristiwa	lainnya,	misalnya	
kejadian	kekeringan	yang	sangat	parah,	pemilihan	pemimpin,	atau	kematian	seorang	tokoh	
terkemuka.	Untuk	informasi	lebih	lanjut,	lihat	Bab	5.	
	
Pembela	juga	dapat	berargumen	bahwa	kondisi	seperti	kehamilan	atau	usia	lanjut	patut	membuat	
klien	tidak	memenuhi	syarat	untuk	hukuman	mati.	Konvensi	Amerika	tentang	Hak	Asasi	Manusia	
(American	Convention	on	Human	Rights)	melarang	vonis	hukuman	mati	pada	orang-orang	tersebut.65	
	

G.	BUKTI	MERINGANKAN	

Bukti-bukti	meringankan	diajukan	dengan	maksud	memanusiakan	terdakwa	dan	menjelaskan	
perilakunya	kepada	juri	atau	hakim.	Dalam	menyajikan	bukti	seperti	itu,	tujuan	anda	bukan	untuk	
membenarkan	tindak	pidana	klien	anda,	tetapi	untuk	mendapatkan	simpati,	untuk	menunjukkan	
bahwa	ia	tidak	patut	dipersalahkan	seberat	itu	dan	pantas	menerima	pengurangan	hukuman.	Bukti	
meringankan	dapat	mencakup	aspek	karakter	atau	latar	belakang	terdakwa	yang	akan	mengurangi	
hukuman	menjadi	tidak	seberat	hukuman	mati,	seperti	kelemahan	mentalnya,	kemampuan	untuk	
menyesali	kesalahannya,	bahwa	ia	tidak	akan	membahayakan	orang	lain	di	masa	mendatang,	dan	
tindakan	atau	sifat-sifat	positif	lain	yang	dimilikinya.	
	
Karena	bagian	ini	sangat	penting	dalam	pembelaan	perkara	hukuman	mati,	Bab	8	membahas	
penggunaan	dan	penyajian	bukti	meringankan	secara	lebih	rinci.	
	

III.	PROSES	PENYELIDIKAN		

A.	KAPAN	PENYELIDIKAN	HARUS	DIMULAI?	

Anda	harus	memulai	penyelidikan	sesegera	mungkin,	idealnya	segera	setelah	terdakwa	ditangkap.	
Bukti	yang	berharga	dapat	hilang	jika	penyelidikan	ditunda.	
	

Kisah	Keberhasilan	
•	Perkara	Shabbir	Zaib	(Pakistan)	

Shabbir	Zaib	adalah	seseorang	dengan	kewarganegaraan	ganda	Inggris	dan	Pakistan	yang	
dituduh	membunuh	istrinya	pada	2009.	Istri	Shabbir	terbunuh	saat	rumahnya	dimasuki	oleh	
komplotan	kriminal	(yang	dikenal	dengan	“dacoity”	di	Pakistan).	Para	perampok	memasuki	
rumah	mereka,	mengikat	Shabbir	dan	keluarganya,	dan	ketika	istrinya	menolak	untuk	tetap	
diam,	menembak	kepalanya	dan	membunuhnya.	Segera	setelah	kejadian	itu,	ibu	mertua	
Shabbir	(atas	paksaan	putra-putranya),	mengubah	pernyataan	awalnya	kepada	polisi	dan	
menuduh	Shabbir	lah	yang	menembak	istrinya.	

Sebagai	seseorang	berkewarganegaraan	ganda,	Shabbir	dianggap	cukup	kaya	di	desanya	
dan,	seperti	kebanyakan	warga	negara	asing	asal	Pakistan	yang	tidak	memiliki	ikatan	kuat	
dengan	masyarakat	atau	polisi,	menjadi	target	utama	pemerasan.	Dengan	menuduh	
Shabbir	atas	pembunuhan	istrinya,	mertuanya	berusaha	menguasai	harta	kekayaannya.	

Dengan	menyelidiki	perkara	ini	secara	aktif	dan	menemui	setiap	orang	yang	terkait	perkara	
ini,	kami	berhasil	memberikan	tekanan	yang	besar	kepada	penuduh.	Setiap	kali	penyelidik	
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kami	datang	ke	desanya,	tersebar	kabar	bahwa	tim	pembela	Shabbir	hendak	
mewawancarai	orang-orang.	Dengan	segera,	saksi	penuntut	menjadi	sangat	gugup	atas	
pengungkapan	kebenaran	yang	sebenarnya	sehingga	memilih	untuk	menarik	
pernyataannya	yang	menuduh	Shabbir	atas	pembunuhan	tersebut	dan	sepakat	untuk	
menyelesaikan	kasus	di	bawah	hukum	Syariah.	

Perkara	ini	menunjukkan	betapa	penyelidikan	yang	gencar	dapat	membalikkan	dinamika	
kekuasaan	sehingga	menguntungkan	terdakwa	dan	berujung	pada	pembebasannya.		

-	Sarah	Belal,	Direktur,	Proyek	Keadilan	Pakistan	(Justice	Project	Pakistan)	
	

	
Anda	juga	harus	segera	mulai	mengumpulkan	bukti	meringankan	terkait	latar	belakang	terdakwa.	Di	
yurisdiksi	di	mana	jaksa	penuntut	memiliki	pilihan	untuk	tidak	menuntut	hukuman	mati,	bukti	tersebut	
dapat	membantu	meyakinkan	penuntut	bahwa	hukuman	mati	tidak	diperlukan.	
	
B.	SIAPA	YANG	BERTANGGUNG	JAWAB	ATAS	PENYELIDIKAN?		

Di	negara-negara	common	law,	pembela	atau	tim	pembela	bertanggung	jawab	untuk	menyelidiki	
tindak	pidana	dan	keadaan	terdakwa	secara	menyeluruh.	Pembela	memiliki	tugas	untuk	menyelidiki	
secara	independen	fakta-fakta	yang	diberikan	baik	oleh	klien	maupun	oleh	penuntut	dan	polisi.	
	
Sebaliknya,	di	bawah	sistem	inkuisitorial	yang	digunakan	di	berbagai	yurisdiksi	civil	law,	tugas	
penyelidikan	utamanya	diberikan	kepada	petugas	pengadilan.	Namun,	ini	bukan	berarti	bahwa	
pembela	lepas	dari	tanggung	jawab	untuk	berpartisipasi	dalam	penyelidikan.	Tanggung	jawab	anda	
sebagai	pembela	untuk	menyelidiki	tetap	berlaku	terlepas	dari	sifat	civil	law	atau	common	law	sistem	
peradilan	anda.	
	
Sebagai	contoh,	di	Prancis,	meski	sistem	pidananya	bergantung	pada	arah	penyelidikan	oleh	hakim	
yang	memberikan	instruksi,	seorang	terdakwa	dapat	mengumpulkan	bukti	dan	meminta	hakim	untuk	
menyelidiki	hal-hal	yang	menguntungkan	baginya.	Oleh	karena	itu,	pembela	harus	memeriksa	berkas	
perkara	pada	saat	penyelidikan	pendahuluan	dan	meminta	penyelidikan	apa	pun	yang	menurutnya	
adalah	untuk	kepentingan	terdakwa.	Hakim	harus	menjawab	permintaan	pengacara—penolakan	untuk	
melakukannya	akan	menjadi	dasar	untuk	naik	banding.66	
	

Jika	anda	adalah	pengacara	yang	berpraktik	di	negara	yang	minim	sumber	daya,	anda	mungkin	perlu	
mencari	cara	kreatif	untuk	menyelidiki	suatu	kasus.	Sebagai	contoh,	di	beberapa	negara,	paralegal	
yang	terlatih	dengan	baik	membantu	dalam	banyak	tugas	yang	diperlukan	untuk	menyiapkan	suatu	
perkara,	seperti	mewawancarai	terdakwa	dan	melacak	dan	mewawancarai	para	saksi	meringankan,	
anggota	keluarga,	tetangga,	dan	bahkan	korban.	
	
C.	SUMBER	INFORMASI	

1.	Peran	Klien	dalam	Penyelidikan	

Klien	anda	kemungkinan	akan	menjadi	titik	awal	dalam	penyelidikan	anda	dan	dapat	membantu	
mengidentifikasi	saksi	tambahan	dan	sumber	bukti	meringankan	atau	bukti	yang	akan	
membebaskannya.	
	
Seperti	dijelaskan	dalam	Bab	2,	anda	perlu	membangun	hubungan	saling	percaya	dengan	klien.	
Membangun	hubungan	dengan	klien	dalam	perkara	hukuman	mati	kadang	sulit	untuk	dilakukan.	
Mengumpulkan	informasi	yang	berpotensi	meringankan	dari	klien	juga	bisa	sangat	sulit.	Banyak	
terdakwa	yang	terancam	hukuman	mati	menderita	kecemasan,	depresi,	penyakit	mental,	gangguan	
kepribadian,	atau	gangguan	kognitif	yang	menghambat	komunikasi	dan	kepercayaan.	Gangguan	
mental,	misalnya,	mungkin	hal	memalukan	baginya—ia	mungkin	enggan	berbagi	informasi	yang	
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membuatnya	tampak	“gila.”	Klien	mungkin	juga	enggan	berbagi	informasi	tentang	kekerasan	yang	
dialaminya	pada	masa	kanak-kanak	atau	kekerasan	pasangan.	Anda	mungkin	harus	bertemu	dengan	
klien	beberapa	kali	sebelum	ia	merasa	nyaman	berbagi	sebagian	dari	informasi	yang	bisa	menjadi	bukti	
meringankan	yang	sangat	penting.	Karena	klien	anda	mungkin	enggan	memberikan	informasi	secara	
sukarela,	anda	tidak	boleh	mengandalkan	bahwa	ia	secara	sukarela	akan	memberikan	bukti	kekerasan	
masa	lalu.	Sebaliknya,	anda	harus	mengajukan	kepadanya	sejumlah	pertanyaan	faktual	yang	akan	
membantu	menentukan	sebagian	tema	pembelaan	anda.	Perhatikan	tanda-tanda	disabilitas	
psikososial,	seperti	ketika	klien	tampaknya	kurang	memahami	situasinya	atau	kesulitan	
mengomunikasikan	detil.	***	
	

Petunjuk	Praktik	
•	Mendeteksi	disabilitas	psikososial	

Bagaimana	anda	dapat	mengetahui	jika	klien	anda	memiliki	disabilitas	psikososial?	
Pertanyaan	yang	anda	ajukan	akan	bervariasi,	tergantung	pada	konteks	budaya	dan	tingkat	
pendidikan	klien	anda.	Berikut	adalah	beberapa	pertanyaan	yang	menurut	pengacara	
berguna	untuk	ditanyakan	kepada	klien	mereka:	

1.			Apakah	ia	pernah	mengalami	cedera	kepala?	

2.			Apakah	ia	pernah	mengalami	kecelakaan?	

3.			Apakah	ia	pernah	kehilangan	kesadaran?	

4.			Apakah	ia	pernah	dirawat	di	rumah	sakit?	

5.			Apakah	ia	pernah	berkunjung	ke	dukun	dengan	alasan	apa	pun?	

6.			Apakah	ia	pernah	diberi	resep	obat	tradisional	untuk	penyakit	apa	pun?	

7.			Pernahkah	ia	menderita	kejang?	

8.			Apakah	ia	pernah	mengalami	periode	di	mana	dia	lupa	waktu	dan	“sadar”	di	
kemudian	hari?	

9.			Apakah	ia	pernah	mengamuk	tanpa	alasan	yang	jelas?	

10.	Apakah	ia	pernah	merasa	seperti	dirasuki	atau	“tersihir?”	

11.	Apakah	ada	anggota	keluarganya	yang	memiliki	masalah	mental?	

12.	Apakah	ia	pernah	diberi	resep	obat	untuk	masalah	mental	apa	pun?	

	
	

	
Perhatikan	agar	tidak	hanya	mengandalkan	informasi	yang	diberikan	oleh	klien.	Anda	harus	
menyelidiki	semua	fakta	terlepas	apa	pun	yang	disampaikan	terdakwa	kepada	anda.	Bahkan	jika	
terdakwa	ingin	mengaku	bersalah,	anda	tetap	harus	melakukan	penyelidikan	menyeluruh.	Tanpa	
penyelidikan	semacam	itu,	anda	tidak	dapat	memastikan	bahwa	ia	kompeten	dan	dapat	membuat	
keputusan	berdasarkan	fakta	untuk	perkaranya.67	
	

Selain	itu,	anda	tidak	boleh	hanya	mengandalkan	klien	untuk	mengungkap	fakta	yang	relevan	terkait	
pembelaan	afirmatif	atau	bukti	yang	meringankan.	Mungkin	ia	tidak	hanya	merasa	enggan	secara	
sukarela	memberikan	informasi	yang	mungkin	memalukan,	tapi	ia	mungkin	juga	tidak	mengerti	
mengapa	aspek-aspek	tertentu	riwayat	pribadinya	dapat	memengaruhi	vonisnya.	Atau	ia	mungkin	
tidak	ingat	atau	tidak	bisa	menjelaskan	beberapa	peristiwa	penting.	Orang	yang	menderita	cedera	
kepala	parah	mungkin	hanya	bisa	mengingat	sedikit	tentang	cedera	tersebut.	Seorang	klien	dengan	
kapasitas	mental	yang	terbatas	mungkin	tidak	dapat	mengomunikasikan	kisah	hidupnya	kepada	
pembela.	Jangan	lupa	juga	bahwa	klien	dapat	berpura-pura	memahami	berbagai	hal	padahal	
sebenarnya	tidak.	Karena	berbagai	keterbatasan	ini,	anda	mungkin	harus	mencari	jawaban	atas	
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pertanyaan	tentang	riwayat	klien	anda	dari	anggota	keluarga,	riwayat	sekolah	dan	rekam	medis,	atau	
orang-orang	yang	mengenal	klien	dan	keluarganya.	
	
2.	Keluarga	

Penyelidikan	yang	layak	biasanya	akan	melibatkan	beberapa	wawancara	dengan	keluarga	terdakwa.	
Keluarga	juga	dapat	menjadi	sumber	penting	untuk	bukti	yang	meringankan.	Anda	mungkin	harus	
mengunjungi	anggota	keluarga	beberapa	kali	untuk	meyakinkan	mereka	bahwa	riwayat	pribadi	
keluarga	yang	mereka	ungkapkan	tidak	akan	mengalihkan	kesalahan	kepada	mereka,	tetapi	sebaliknya	
akan	dapat	membantu	menyelamatkan	nyawa	terdakwa.68	Misalnya,	ibu	terdakwa	mungkin	enggan	
untuk	mengakui	bahwa	ia	minum	minuman	beralkohol	selama	kehamilan,	padahal	bukti	ini	bisa	
menjadi	sangat	penting	dalam	argumen	bahwa	sindrom	alkohol	janin	menyebabkan	kerusakan	
permanen	pada	otak	terdakwa.	Anggota	keluarga	juga	dapat	menjelaskan	bagaimana	eksekusi	klien	
akan	berdampak	buruk	bagi	mereka,	yang	merupakan	bukti	yang	dapat	membuat	pengadilan	
menunjukkan	iba.	
	

Kisah	Keberhasilan	
•	Penyelidikan	Kreatif	Memenangkan	Perkara	

Navkiran	Singh,	seorang	pengacara	India,	pernah	mewakili	klien	yang	dituduh	membunuh	
istrinya.	Melalui	penyelidikannya,	Navkiran	menemukan	bahwa	beberapa	kerabat	istri	
tersebut	telah	bunuh	diri,	yang	mendukung	teorinya	bahwa	korban	telah	melakukan	bunuh	
diri.	Pembicaraan	dengan	anggota	keluarga	juga	mendorong	mereka	untuk	menyerahkan	
buku	harian	sang	istri,	yang	kemudian	mendukung	argumen	pembelaan	bahwa	sang	istri	
telah	bunuh	diri.	

Untuk	menemukan	saksi	dalam	satu	perkara	hukuman	mati,	pengacara	Taiwan,	Yi	Fan,	
bekerja	dengan	keluarga	yang	membuat	selebaran	dan	menempelkannya	di	jalan.	

Dan	dalam	satu	perkara	di	Amerika	Serikat	yang	melibatkan	terdakwa	orang	Meksiko,	
pengacara	mendapatkan	bantuan	dari	konsulat	Meksiko	untuk	mencari	saksi	menggunakan	
siaran	radio.	

	
	

	
3.	Kenalan	dan	Tenaga	Profesional	Lainnya	

Anda	juga	dapat	mewawancarai	teman,	tetangga,	pemimpin	adat,	guru,	pendeta,	pelatih	olahraga,	
pemberi	kerja,	rekan	kerja,	dokter,	pekerja	sosial,	dan	terapis.	Orang-orang	ini	mungkin	dapat	
membantu	melengkapi	kisah	kehidupan	terdakwa	atau	mengetahui	hal-hal	yang	oleh	keluarga	dan	
terdakwa	enggan	disampaikan	secara	sukarela.	Mereka	mungkin	dapat	berbagi	detil	tentang	trauma	
masa	lalu	atau	kesulitan	atau	peristiwa	yang	menunjukkan	bahwa	klien	adalah	individu	yang	penuh	
kasih,	membantu,	dan	peduli.	
	
4.	Bukti	Dokumen	

Anda	harus	selalu	mencari	dokumen	yang	menguatkan	pokok	pembelaan	seperti	kapasitas	mental	
yang	terbatas	dan	karakter	yang	baik.	Meskipun	riwayat	seseorang	mungkin	tidak	selalu	dicatat	dan	
tersedia	di	semua	negara,	namun	jika	ada	dokumen	semacam	ini	akan	sangat	bernilai.	
	
Riwayat	Sekolah	

Bukti	disabilitas	psikososial	tidak	selalu	dapat	dideteksi	hanya	melalui	pembicaraan	dengan	klien.	
Sebagian	besar	disabilitas	tidak	langsung	terlihat	jelas	bagi	pengamat	yang	tidak	terlatih,	dan	klien	
mungkin	berusaha	keras	untuk	menyembunyikan	disabilitas	karena	stigma	yang	melekat	pada	penyakit	
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atau	keterbelakangan	mental.	Jika	anda	dapat	memperoleh	riwayat	akademik	terdakwa,	dokumen	itu	
dapat	mengungkapkan	disabilitas	belajar	atau	riwayat	gangguan	pada	masa	sekolah	terdakwa.	
	
Rekam	Medis	

Catatan	kehamilan	atau	kelahiran	dapat	menunjukkan	bahwa	seorang	ibu	mengalami	kekurangan	gizi	
atau	bahwa	ia	menggunakan	obat-obatan	atau	minum	minuman	beralkohol	selama	kehamilan.	Rekam	
medis	juga	dapat	mengungkap	insiden	cedera	traumatis,	kejadian	penyakit	mental,	atau	
perkembangan	disabilitas	psikososial.	
	
Dokumen	Lainnya	

Foto,	surat	referensi,	penghargaan	dan	sertifikat	dari	sekolah,	pekerjaan,	atau	dinas	militer	dapat	
membantu	melukiskan	klien	secara	positif	dan	mendukung	bukti	karakter	moral	yang	baik.	
	
5.	Petugas	Penjara	

Wawancara	dengan	staf	penjara	dapat	memberikan	informasi	berharga	tentang	perilaku	pelaku	pidana	
di	penjara,	termasuk	pendidikan	atau	pelatihan	atau	perawatan	apa	pun	yang	telah	ia	jalani.	
	
6.	Keluarga	Korban	

Di	beberapa	negara,	penting	bagi	pembela	untuk	mengunjungi	keluarga	korban.	Di	Taiwan,	misalnya,	
pengadilan	akan	mengizinkan	keluarga	korban	untuk	mengemukakan	pendapat	mereka	tentang	
hukuman	yang	sesuai.	Karena	itu,	penasihat	hukum	harus	memastikan	sikap	keluarga	korban	terhadap	
tertuduh.	Dalam	beberapa	kasus,	pembela	mungkin	dapat	mengatur	“penyelesaian”	di	mana	terdakwa	
akan	memberikan	sumbangan	kepada	keluarga	atau	amal	sebagai	imbalan	pengampunan.	Tentu	saja	
hal	ini	lebih	mudah	dilakukan	jika	terdakwa	memiliki	sumber	daya	untuk	memberikan	kompensasi	
kepada	keluarga	korban.	Dalam	kasus	lain,	pengacara	dapat	bekerja	dengan	perantara,	seperti	tokoh	
gereja	atau	pekerja	sosial,	untuk	menyelidiki	apakah	keluarga	korban	akan	mendukung	hukuman	yang	
lebih	rendah.	
	
7.	Evaluasi	Psikiatris	

Dalam	semua	perkara,	anda	harus	mempertimbangkan	mendatangkan	ahli	kesehatan	mental	untuk	
menilai	kondisi	kesehatan	mental	klien	anda	melalui	pengujian	dan	wawancara	klinis.	Di	banyak	
negara,	pengadilan	akan	menunjuk	seorang	ahli	kesehatan	mental	tanpa	biaya	jika	kewarasan	atau	
kompetensi	terdakwa	sangat	dipertanyakan.	Namun,	perlu	tidaknya	evaluasi	kesehatan	mental	ini	
dilakukan	tidak	terbatas	hanya	pada	berbagai	pertanyaan	permulaan	ini.	Seperti	yang	kami	jelaskan	di	
atas,	disabilitas	psikososial	dapat	menggugah	membangun	simpati	dalam	penjatuhan	hukuman,	
sekalipun	terdakwa	tidak	sampai	pada	ambang	ketidakwarasan	atau	ketidakmampuan.	
	
Di	beberapa	yurisdiksi,	klien	mungkin	berhak	atas	evaluasi	psikiatris	sebagai	haknya	jika	pembela	
menemukan	beberapa	bukti	bahwa	klien	mungkin	menderita	penyakit	mental.	Sebagai	contoh,	dalam	
Dacosta	Cadogan	v.	Barbados,	Pengadilan	Hak	Asasi	Manusia	Antar	Amerika	menyatakan	bahwa	
Barbados	telah	melanggar	hak	terdakwa	atas	peradilan	yang	adil	dengan	tidak	memberitahukan	
kepadanya	bahwa	ia	memiliki	hak	atas	evaluasi	psikiatris	yang	dilakukan	oleh	psikiater	yang	
dipekerjakan	oleh	negara	dalam	suatu	perkara	hukuman	mati.69	
	

Akan	tetapi,	jangan	mengandalkan	pengadilan	untuk	menentukan	apakah	evaluasi	kesehatan	mental	
diperlukan.	Jika	seorang	klien	memiliki	disabilitas	yang	tidak	langsung	terlihat,	seperti	depresi	berat,	
anda	mungkin	satu-satunya	yang	dapat	mengidentifikasi	kemungkinan	gangguan	mental	tersebut	dan	
meminta	evaluasi.	
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IV.	KETERANGAN	AHLI	

Dalam	sebagian	besar	perkara,	penting	untuk	mengidentifikasi	dan	mendapatkan	ahli	dalam	tahap	
penyelidikan	perkara	tersebut.	Ahli	tersebut	dapat	memberikan	kesaksian	kepada	pengadilan	atau	
mungkin	dapat	menjadi	konsultan	yang	tidak	harus	dipanggil	untuk	memberikan	kesaksian.	Ahli	dapat	
berguna	dalam	mengevaluasi	pembelaan	pada	tahap	sidang	pemeriksaan	bukti	dan	juga	untuk	tahap	
vonis.	Misalnya,	jika	bukti	fisik	adalah	hal	penting	dalam	suatu	perkara,	seorang	ahli	harus	didatangkan	
untuk	melakukan	pengujian	dan	evaluasi	bukti.	Jenis-jenis	ahli	yang	mungkin	diperlukan	dapat	sangat	
bervariasi,	tergantung	pada	latar	kejahatan,	jenis	bukti	yang	akan	digunakan	untuk	membuktikan	
kesalahan,	dan	jenis	bukti	meringankan	yang	mungkin	tersedia.	Misalnya,	dalam	kasus	pengakuan	
yang	tidak	benar,	penting	untuk	mendatangkan	ahli	kesehatan	mental	untuk	mengevaluasi	klien	dan	
memberikan	keterangan	tentang	kondisi	kesehatan	mental	klien.	Ahli	yang	sama	dapat	juga	dipanggil	
untuk	mengevaluasi	kondisi	pikiran	klien	pada	saat	perbuatan	dilakukan	dan	dampak	dari	masa	kanak-
kanak	yang	penuh	gejolak	untuk	menjelaskan	mengapa	klien	tidak	pantas	dihukum	mati.	
	
Seorang	ahli	harus	merupakan	figur	yang	diakui	di	bidangnya.	Biasanya	aturan	bukti	yang	berlaku	akan	
mengatur	permasalahan	yang	dapat	diberikan	kesaksiannya	oleh	seorang	ahli	dan	mengharuskan	
bahwa	ahli	tersebut	diakui	sebagai	pakar	dalam	bidang	terkait.	Mengidentifikasi	ahli	yang	tepat	bisa	
jadi	sulit.	Para	ahli	ini	mungkin	dapat	ditemukan	di	universitas	atau	perguruan	tinggi	setempat	di	mana	
terdapat	tenaga	profesional	yang	diakui	di	bidangnya.	Ahli-ahli	juga	dapat	diidentifikasi	melalui	
penelitian	di	bidang	tertentu.	Tinjauan	artikel	ilmiah	dapat	memberikan	sumber	ahli	potensial.	Asosiasi	
pengacara	dan	organisasi	hukum	lainnya	juga	dapat	menyimpan	daftar	pakar	yang	tersedia	untuk	
konsultasi.	Organisasi-organisasi	ini	juga	dapat	menyediakan	dana	untuk	membayar	biaya	yang	
dibebankan	oleh	para	ahli.	
	
Ketika	bekerja	dengan	seorang	ahli,	penasihat	hukum	harus	memerhatikan	setiap	aturan	yang	tersedia	
untuk	melindungi	hasil	kerja	penasihat	hukum.	Berkonsultasi	dengan	seorang	ahli	yang	membentuk	
pendapat	yang	merugikan	kepentingan	terdakwa	akan	sangat	merusak	jika	pendapat	itu	ditemukan	
dan	digunakan	oleh	penuntut	untuk	memberatkan	klien	anda.	Karena	itu,	penasihat	hukum	harus	
memerhatikan	cara	melindungi	komunikasi	dengan	ahli	untuk	mencegah	ditemukan	oleh	penuntut.	
Misalnya,	di	beberapa	yurisdiksi,	dokumen	laporan	ahli	tidak	dapat	ditemukan	oleh	penasihat	hukum	
yang	berlawanan.	Di	yurisdiksi	semacam	itu,	pengacara	dapat	meninjau	dokumen	laporan	ahli	dan	
meminta	ahli	tersebut	untuk	tidak	menyelesaikan	laporan	tersebut	jika	akan	merugikan	bagi	terdakwa.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•		Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	pengadilan	di	yurisdiksi	saya	biasanya	tidak	
mengizinkan	keterangan	ahli?	

Jangan	beranggapan	bahwa	mereka	tidak	akan	mengizinkannya	dalam	perkara	anda—bisa	
saja	perkara	anda	akan	menjadi	yang	pertama.	Navkiran	Singh,	seorang	pengacara	hak	asasi	
manusia	dari	India,	melaporkan	bahwa	ia	pernah	menangani	sebuah	perkara	di	mana,	
walau	peluangnya	kecil	sekali,	pengadilan	mengizinkannya	untuk	mengajukan	kesaksian	ahli	
tentang	kecenderungan	bunuh	diri	istri	kliennya,	yang	dituduh	dibunuh	oleh	kliennya.	
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BAB	5:	MEMBELA	INDIVIDU	YANG	RENTAN	
	
I.	KLIEN-KLIEN	TERTENTU	MEMBUTUHKAN	PERHATIAN	KHUSUS	

Hukum	internasional	telah	menyoroti	beberapa	kategori	terdakwa	yang	membutuhkan	perlindungan	
khusus	dalam	sistem	peradilan	pidana.	Sepanjang	karir	anda,	mungkin	anda	akan	pernah	mewakili	
terdakwa	yang	tergolong	dalam	salah	satu	atau	beberapa	kategori	ini.	Karenanya,	penting	untuk	
memahami	setiap	kategori	ini	dan	hak-hak	khusus	yang	tersedia	bagi	mereka.70	
	
Dalam	beberapa	kasus,	hukum	internasional	melarang	eksekusi	suatu	kategori	terdakwa	secara	
keseluruhan:	mekanisme	internasional	menyatakan	bahwa	individu	yang	berusia	di	bawah	18	tahun	
pada	saat	tindak	pidana	dilakukan,71	ibu	hamil,72	lansia,73	ibu	dengan	tanggungan	bayi,74	ibu	dari	anak	
kecil,75	dan	orang	dengan	disabilitas	psikososial76	tidak	memenuhi	syarat	untuk	dijatuhkan	hukuman	
mati.	Dalam	kasus	lain,	hukum	internasional	memberikan	hak	kepada	kategori	terdakwa	tertentu	atas	
prosedur	hukum	khusus,	seperti	jika	terdakwa	adalah	warga	negara	asing.	Dalam	situasi	lain	lagi,	
kategori	terdakwa	tertentu	memiliki	karakteristik	seperti	disabilitas	psikososial,	yang	secara	luas	diakui	
sebagai	faktor	meringankan	penting	pada	saat	proses	penjatuhan	hukuman.	
	
Bab	ini	membahas	masing-masing	golongan	terdakwa	tersebut,	dan	dirancang	untuk	membantu	anda	
memahami	parameter	kategori	tersebut.	Anda	akan	dipandu	dengan	mengulas	satu	per	satu	hak	yang	
dimiliki	klien	jika	ia	tergolong	dalam	parameter	tersebut.	Kemudian,	bab	ini	akan	menyarankan	
metode	berguna	yang	dapat	anda	terapkan	untuk	melindungi	hak-hak	tersebut	dengan	sebaik-baiknya.	
	
Apakah	standar	internasional	ini	mendiskualifikasi	klien	anda	dari	persyaratan	hukuman	mati,	apakah	
standar	ini	mengharuskan	negara	untuk	bertindak	lebih	berhati-hati,	atau	apakah	standar	ini	
memberikan	bukti	yang	dapat	mengurangi	hukuman	klien	anda,	pengetahuan	anda	tentang	kategori	
ini	dan	implikasinya	akan	menghasilkan	perbedaan	besar	bagi	klien	anda	dalam	melalui	sistem	
peradilan	pidana.	
	

II.	SIAPAKAH	KLIEN-KLIEN	INI?	

A.	IBU	HAMIL	ATAU	MENYUSUI	

1.	Bagaimana	Jika	Klien	Saya	Sedang	Hamil?	

Jika	klien	anda	adalah	seorang	perempuan,	penting	bagi	anda	untuk	mengetahui	status	kehamilannya.	
Komunitas	internasional	hampir	secara	universal	mengecam	eksekusi	ibu	hamil,	dan	Kovenan	
Internasional	tentang	Hak-Hak	Sipil	dan	Politik	(ICCPR)	secara	eksplisit	menentang	pelaksanaannya.77	
Sehingga	jika	klien	anda	sedang	dalam	keadaan	hamil,	anda	harus	menyampaikan	fakta	ini	ke	
pengadilan	dan	memperlihatkan	bahwa	ia	tidak	selayaknya	dieksekusi.	
	
Sayangnya,	walaupun	jelas	bahwa	kehamilan	untuk	sementara	waktu	akan	mendiskualifikasi	klien	
anda	dari	eksekusi	sampai	saat	ia	melahirkan,	namun	hal	ini	belum	tentu	akan	mendiskualifikasinya	
dari	penerapan	hukuman	mati	sama	sekali	setelahnya.78	Maka	penting	bahwa	anda	mempelajari	
standar	lokal	untuk	menentukan	sejauh	mana	kehamilan	dapat	mendiskualifikasi	klien	anda.	
	
2.	Bagaimana	Jika	Klien	Saya	Sedang	Menyusui	Atau	Baru	Melahirkan?	

Demikian	pula,	penting	bahwa	anda	memeriksa	status	setiap	klien	perempuan	anda:	jika	klien	anda	
baru	saja	melahirkan	atau	masih	menyusui,	hal	itu	dapat	memengaruhi	kelayakannya	untuk	dieksekusi.	
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Sejauh	mana	status	ini	akan	memengaruhi	kelayakan	klien	anda	akan	sangat	bervariasi	tergantung	
interpretasi	standar	internasional	di	negara	anda.	Misalnya,	beberapa	penafsiran	ICCPR	menyatakan	
pelarangan	eksekusi	seorang	perempuan	selama	waktu	tertentu	setelah	ia	melahirkan,	namun	tidak	
semua	interpretasi	sepakat.79	Ambiguitas	ini	juga	ada	pada	Konvensi	Amerika	tentang	Hak	Asasi	
Manusia	(American	Convention	on	Human	Rights)	dan	Protokol	Piagam	Afrika	tentang	Hak-Hak	
Perempuan	(African	Charter’s	Protocol	on	Rights	of	Women).	Di	sisi	lain,	terdapat	mekanisme	regional	
yang	lebih	jelas:	Piagam	Arab	yang	Direvisi	(Revised	Arab	Charter),	misalnya,	menyatakan	bahwa	ibu	
menyusui	dapat	tidak	memenuhi	syarat	untuk	dihukum	mati	hingga	dua	tahun,	dan	mungkin	lebih	
lama	bilamana	dianggap	“demi	kepentingan	terbaik	bagi	anak.”80	
	
Setelah	mengetahui	bahwa	klien	anda	baru	saja	melahirkan	atau	sedang	menyusui	anak,	penting	untuk	
menentukan	bagaimana	situasinya	memengaruhi	kelayakannya	dalam	penerapan	hukuman	mati	di	
yurisdikasi	anda:	Anda	harus	meneliti	standar	tingkat	nasional,	regional,	dan	internasional	untuk	
menentukan	bagaimana	keadaan	serupa	diperlakukan	di	masa	lalu.	Anda	dapat	menemukan	informasi	
bagaimana	negara	anda	dan	lainnya	mengatasi	masalah	ini	melalui	basis	data	Death	Penalty	
Worldwide,	yang	tersedia	di	www.deathpenaltyworldwide.org.	
	
B.	ORANG	DI	BAWAH	UMUR	DAN	USIA	LANJUT	

1.	Mengapa	Umur	Klien	Saya	Penting?	

Bergantung	pada	yurisdiksi	tempat	anda	berpraktik,	usia	klien	anda—baik	saat	ini	atau	pada	saat	
tindak	pidana	tersebut	dilakukan—dapat	mendiskualifikasinya	dari	pemenuhan	syarat	hukuman	mati	
secara	keseluruhan.	Bahkan	jika	tidak	pun,	anda	dapat	menimbang	untuk	menggunakan	usia	muda	
sebagai	faktor	yang	meringankan	dalam	penentuan	hukuman.	
	
Orang	di	Bawah	Umur	

Jika	klien	anda	saat	ini	masih	dalam	usia	di	bawah	umur	pada	saat	perbuatan	dilakukan,	ada	sejumlah	
standar	internasional	untuk	membimbing	anda	dalam	membelanya.	
	
Di	bawah	hukum	internasional,	usia	dewasa,	atau	usia	di	bawah	mana	klien	anda	dianggap	orang	di	
bawah	umur,	adalah	18	tahun,	kecuali	hukum	negara	anda	secara	khusus	menyatakan	sebaliknya.81	
Pengadilan	tidak	dapat	menyimpang	dari	standar	ini,	bahkan	tidak	atas	dasar	kasus	per	kasus.	Pada	
tahun	2006,	misalnya,	Komite	Konvensi	Hak-Hak	Anak	(Committee	for	the	Convention	on	the	Rights	of	
the	Child)	menegur	Arab	Saudi	karena	mengizinkan	hakimnya	untuk	menentukan	apakah	seorang	
terdakwa	telah	mencapai	usia	dewasa	sebelum	mereka	berusia	18	tahun.82	
	
Jika	klien	anda	masih	di	bawah	umur	pada	saat	perbuatan	dilakukan,	ia	tidak	dapat	dihukum	mati.	
Komunitas	internasional	secara	universal	melarang	eksekusi	individu	berusia	di	bawah	18	tahun	pada	
saat	tindak	pidana	dilakukan,83	dan	pada	tahun	2002,	Komisi	Hak	Asasi	Manusia	Antar-Amerika	(Inter-
American	Commission	on	Human	Rights)	menetapkan	ini	sebagai	norma	jus	cogens.84	Akibatnya,	jika	
anda	tahu	bahwa	klien	anda	masih	di	bawah	umur	pada	saat	tindak	pidana	dilakukan,	anda	harus	
membuat	agar	usianya	menjadi	perhatian	pengadilan.	
	
Jika	klien	anda	masih	di	bawah	umur	pada	saat	ini,	hukum	internasional	juga	memberinya	
perlindungan	khusus	saat	ia	melalui	sistem	peradilan	pidana.	Sebagai	pembelanya,	anda	harus	
mengenali	kerentanan	khas	yang	terjadi	akibat	usia	mudanya	dalam	keadaan	seperti	itu	dan	mencari	
pedoman	internasional	untuk	membantu	melindunginya	dari	bahaya	yang	mungkin	ditimbulkan.	
	
Standar	internasional	mengamanatkan	agar	negara	menghindari	pemenjaraan	orang	di	bawah	umur	
kecuali	sebagai	upaya	terakhir.	Karena	itu,	anda	harus	memastikan	bahwa	klien	anda	tidak	ditahan	
sebagai	upaya	penahanan	pra-peradilan.	Jika	pengadilan	memutuskan	bahwa	penahanan	pra-
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peradilan	harus	dilakukan,	pastikan	bahwa	klien	anda	ditahan	di	fasilitas	yang	khusus	dirancang	untuk	
orang	di	bawah	umur,	atau	paling	tidak	bahwa	ia	tidak	ditahan	bersama	orang	dewasa.	
	
Orang	di	bawah	umur	mungkin	juga	tidak	memiliki	pemahaman	akan	hak-hak	mereka	sejelas	
pemahaman	orang	dewasa.	Anda	harus	benar-benar	menjelaskan	kepada	mereka	prosedur	dan	
perlindungan	yang	diberikan	kepada	mereka	oleh	hukum.	Karena	klien	di	bawah	umur	mungkin	tidak	
memahami	bahwa	mereka	punya	hak	untuk	berkomunikasi	dengan	penasihat	hukum,	anda	harus	
melakukan	upaya	rutin	untuk	menjangkau	klien	seperti	ini	secara	teratur	dan	sering	pada	waktu-waktu	
terjadwal.	
	
Usia	Lanjut	

Jika	anda	klien	anda	berusia	sangat	lanjut,	hal	itu	dapat	memiliki	implikasi	serupa	atas	
pertanggungjawaban	pidananya.	Namun	sayangnya,	komunitas	internasional	baru	mulai	membahas	
situasi	orang	lanjut	usia	dalam	sistem	peradilan	pidana,	sehingga	panduan	yang	ada	tidak	sebanyak	
yang	tersedia	dalam	kasus	orang	di	bawah	umur.	
	
Namun	demikian,	anda	perlu	meneliti	standar	lokal	yang	relevan	untuk	menentukan	apakah	usia	klien	
anda	dapat	mendiskualifikasinya	dari	hukuman	mati.	Konvensi	Amerika	tentang	Hak	Asasi	Manusia	
(American	Convention	on	Human	Rights)	menetapkan	batas	atas	usia	hukuman	mati:	Konvensi	ini	
melarang	eksekusi	individu	yang	berusia	70	tahun	pada	saat	perbuatan	dilakukan.85	Di	Belarus,	orang	
yang	berusia	65	tahun	ke	atas	pada	saat	hukuman	dijatuhkan	juga	dikecualikan	dari	hukuman	mati.86	
Pembatasan	usia	tua	dapat	lebih	meluas	di	masa	depan:	dalam	resolusi	implementasi	Safeguards,	
ECOSOC	telah	menyerukan	penentuan	batas	usia	maksimum.87	
	
Bahkan	jika	usia	klien	anda	tidak	mendiskualifikasinya	dari	penerapan	hukuman	mati,	hal	itu	dapat	
memainkan	peran	penting	sebagai	faktor	yang	meringankan	dalam	penetapan	hukuman.	
	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	sulit	untuk	menentukan	usia	pasti	klien	saya?	

Biasanya,	usia	klien	pada	saat	tindak	pidana	dilakukan	mudah	ditentukan.	Berdasarkan	
hukum	internasional,	negara-negara	diwajibkan	untuk	menyediakan	sistem	pencatatan	
kelahiran	yang	efektif,88	dan	akta	kelahiran	harus	memberikan	dokumentasi	yang	memadai	
tentang	usia	klien	anda.	

Namun,	tidak	di	negara-negara	berkembang	atau	negara-negara	yang	baru	keluar	dari	masa	
konflik	tidak	jarang	sistem	pencatatan	kelahirannya	kurang	memadai.	Dalam	situasi	di	mana	
usia	anak	yang	terlibat	dalam	sistem	peradilan	tidak	diketahui,	Dewan	Ekonomi	dan	Sosial	
PBB	telah	mengamanatkan	agar	negara-negara	melakukan	berbagai	upaya	untuk	
memastikan	bahwa	“usia	seorang	anak	yang	sebenarnya	dipastikan	melalui	penilaian	
independen	dan	obyektif.”89	Kemudian,	standar	internasional	menengarai	bahwa	jika	
terdapat	kemungkinan	klien	anda	di	bawah	umur,	negara	harus	membuktikan	sebaliknya	
sebelum	ia	dapat	diperlakukan	sebagai	orang	dewasa	dalam	sistem	peradilan	pidana.90	

Namun	demikian,	sebagai	pembela,	upayakan	semaksimal	mungkin	untuk	membuktikan	
bahwa	klien	anda	di	bawah	umur	jika	anda	yakin	ia	memang	di	bawah	umur.	Ada	sejumlah	
langkah	yang	dapat	anda	tempuh	untuk	menentukan	usia	klien	anda	jika	catatan	resmi	
negara	tidak	tersedia.	

Mekanisme	komunitas	lokal	yang	ada	untuk	mencatat	kelahiran	dapat	berguna	dalam	
memberikan	dokumentasi	usia	klien	anda:	di	Ethiopia,	UNICEF	menghubungi	berbagai	
komunitas	agama	untuk	mendapatkan	sertifikat	yang	dikeluarkan	pada	saat	pembaptisan	
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atau	penerimaan	ke	dalam	komunitas	Muslim	untuk	menentukan	usia	individu	yang	tidak	
terdaftar.	Di	Sierra	Leone,	UNICEF	menghubungi	kepala	suku	setempat	yang	memiliki	
catatan	serupa.91	Anda	harus	mulai	dengan	mewawancarai	keluarga	untuk	menentukan	
apakah	ada	tradisi	seperti	itu	di	masyarakat	setempat	berkenaan	dengan	klien	anda.	

Jika	anda	tidak	dapat	memperoleh	dokumentasi	usia	klien	anda	melalui	mekanisme	
tradisional	seperti	itu,	anda	dapat	juga	meminta	bantuan	dokter.92	Dokter	kadang-kadang	
dapat	memperkirakan	usia	melalui	hasil	sinar-x	gigi	atau	tulang	pergelangan	tangan.93	Jika	
anda	memutuskan	untuk	mendapatkan	bantuan	seperti	itu,	anda	harus	berhati-hati:	
metode	ini	hanya	dapat	memperkirakan	usia.	Karena	itu,	anda	harus	menekankan	sifat	
spekulatif	prosedur	tersebut	dan	memastikan	agar	perkiraan	terlalu	luas	tidak	
mendiskualifikasi	klien	anda	dari	perlindungan	yang	dapat	diterimanya	sebagai	orang	di	
bawah	umur.94	

Kemudian,	anda	mungkin	dapat	memperkirakan	sendiri	usia	klien	anda	dengan	berbicara	
dengan	anggota	keluarganya.	Keluarga	biasanya	yang	dapat	menghubungkan	kelahiran	
seorang	anak	dengan	peristiwa	penting	dalam	sejarah,	seperti	gempa	bumi	atau	perang,	
sekalipun	mereka	tidak	dapat	mengingat	tanggal	tepatnya.	Ini	akan	memberi	anda	kisaran	
umum	usia	klien	anda.95	

	
	

	
C.	INDIVIDU	DENGAN	DISABILITAS	PSIKOSOSIAL	

1.	Apa	Arti	Disabilitas	Psikososial	bagi	Klien	Saya?	

Bergantung	pada	jenis	disabilitas	psikososial	yang	dimiliki	dan	yurisdiksi	di	mana	anda	bekerja,	
disabilitas	psikososial	dapat	membebaskan	klien	dari	pertanggungjawaban	pidana,	
mendiskualifikasinya	dari	hukuman	mati,	atau	menjadi	faktor	yang	meringankan	dalam	prosedur	
penjatuhan	hukuman.	Sering	kali	sangat	sulit	bagi	pembela	untuk	menilai	apakah	klien	mereka	
memiliki	disabilitas	psikososial.	Hal	ini	tidak	mungkin	dilakukan	jika	anda	tidak	meluangkan	waktu	
untuk	bertemu	dengan	klien	anda	secara	teratur.	Seperti	yang	telah	kami	tekankan	di	bagian	lain	
dalam	pedoman	ini,	penting	untuk	meluangkan	waktu	dengan	klien	untuk	menumbuhkan	
kepercayaan,	mengidentifikasi	bukti	yang	berpotensi	meringankan	dan	menghadirkan	pembelaan	yang	
efektif.	
	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Di	wilayah	tempat	saya	bekerja,	sangat	sedikit	psikiater	yang	berkualifikasi.	Bagaimana	
saya	bisa	memperoleh	penilaian	yang	kompeten	tentang	kesehatan	mental	klien	saya?	

Bahkan	jika	tidak	ada	psikiater	yang	berkualifikasi	di	wilayah	anda,	sebagian	besar	yurisdiksi	
telah	merancang	suatu	metode	untuk	mengevaluasi	kesehatan	mental	terdakwa.	Penilaian	
kesehatan	mental	kadang-kadang	dilakukan	oleh	perawat	atau	individu	yang	memiliki	
kualifikasi	pelatihan	forensik,	bahkan	jika	mereka	tidak	memegang	izin	resmi.	Jika	anda	
yakin	klien	anda	memiliki	disabilitas	psikososial,	pengadilan	biasanya	akan	merujuk	
terdakwa	ke	rumah	sakit	jiwa	atau	klinik	di	mana	penilaian	tersebut	akan	dilakukan.	

Di	daerah	di	mana	tidak	ada	tenaga	profesional	kesehatan	mental	yang	berkualifikasi,	
standar	penilaian	forensik	bisa	jadi	sangat	rendah.	Karena	kesehatan	mental	klien	anda	
sangat	relevan	terhadap	kebersalahan	dan	vonisnya,	anda	harus	melakukan	segala	upaya	
untuk	dapat	berkonsultasi	dengan	individu	yang	melakukan	evaluasi	tersebut.	Hal	ini	
penting	karena	beberapa	alasan.	Pertama,	anda	dapat	memiliki	informasi	latar	penting	yang	
relevan	dengan	kesehatan	mental	klien.	Jika	klien	tidak	komunikatif	atau	menolak	untuk	
mengungkapkan	informasi	tentang	penyakit	mentalnya,	orang	yang	melakukan	penilaian	
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dapat	menyimpulkan	secara	keliru	bahwa	ia	tidak	memiliki	disabilitas	psikososial.	Kedua,	
jika	anda	kemudian	bermaksud	untuk	mempertentangkan	kesimpulan	penilaian	forensik	
(misalnya,	jika	anda	mengupayakan	pembelaan	ketidakwarasan,	sementara	evaluasi	
forensik	menyimpulkan	bahwa	klien	anda	tidak	gila),	anda	harus	mempelajari	sebanyak	
mungkin	berapa	lama	waktu	yang	diluangkan	ahli	forensik	bersama	klien	anda,	metode	
pengujian	yang	ia	gunakan,	dan	kualifikasi	serta	pelatihannya.	Ketiga,	dengan	bertemu	
pakar	forensik,	anda	dapat	membantu	memberitahukan	lingkup	evaluasi	dalam	konteks	
hukum.	Ini	sangat	penting	jika	anda	berupaya	menyatakan	bahwa	klien	anda	memiliki	
disabilitas	psikososial	yang	relevan	dengan	penentuan	hukuman.	(Untuk	informasi	lebih	
lanjut,	lihat	Bab	8	tentang	penggunaan	bukti	meringankan	dalam	penetapan	vonis).	

	
	

	
2.	Disabilitas	Psikososial	Apa	Saja	yang	Relevan?	

Istilah	“disabilitas	psikososial”	mengacu	pada	berbagai	kemungkinan	kondisi.96	Karena	itu,	kondisi	
kesehatan	mental	klien	anda	dapat	memengaruhi	perkaranya	dalam	berbagai	cara.	Jika	anda	dapat	
membuktikan	bahwa	klien	anda	tidak	waras	pada	saat	tindak	pidana	dilakukan,	anda	mungkin	dapat	
menghentikan	dilaksanakannya	sidang	pengadilan:	dalam	banyak	dan	kemungkinan	sebagian	besar	
sistem	hukum,	ketidakwarasan	menjadi	dasar	penghapusan	tanggung	jawab	pidana.	Jika	klien	anda	
tidak	kompeten	secara	mental,	anda	dapat	menunjukkan	bahwa	ia	tidak	memenuhi	syarat	untuk	
dijatuhi	hukuman	mati,	karena	hukum	internasional	melarang	eksekusi	individu	dengan	kondisi	seperti	
itu.97	Bahkan	jika	disabilitas	psikososial	klien	anda	tidak	parah	atau	tidak	cukup	signifikan	untuk	
menjadikannya	tidak	memenuhi	syarat	untuk	hukuman	mati,	disabilitas	dapat	berfungsi	sebagai	bagian	
penting	dari	bukti	meringankan	selama	prosedur	penghukuman.	
	
3.	Pentingnya	Penilaian	Kesehatan	Mental	

Jenis	bukti	paling	penting	yang	dapat	anda	gunakan	untuk	mendukung	klaim	anda	tentang	disabilitas	
psikososial	klien	adalah	penilaian	resmi	oleh	seorang	pakar	kesehatan	mental.	Banyak	pengadilan	
berpendapat	bahwa	individu	memiliki	hak	atas	penilaian	kesehatan	mentalnya	sebelum	dijatuhi	
hukuman	mati,98	dan	anda	harus	melakukan	segala	upaya	untuk	memastikan	bahwa	penilaian	
dilakukan	sesuai	standar	profesional	tertinggi.	
	
Siapa	yang	Harus	Melakukan	Penilaian?	

Meskipun	yang	terbaik	adalah	anda	mencari	bantuan	psikiater	untuk	melakukan	penilaian	ini,	namun	
jika	tidak	ada,	ahli	medis	dengan	pelatihan	psikologi	atau	pekerja	sosial	dapat	membantu	menentukan	
apakah	klien	anda	memiliki	disabilitas	psikososial.	
	
Standar	Apa	yang	Harus	Diikuti	oleh	Penilaian?	

Tidak	ada	standar	universal	untuk	memandu	penilaian	kesehatan	mental	untuk	tujuan	hukum,	tetapi	
Panduan	Diagnostik	dan	Statistik	Gangguan	Mental	(Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	
Disorders	–	DSM	IV-TR)	adalah	sumber	yang	diakui	secara	luas.99	Diterbitkan	oleh	Asosiasi	Psikiatri	
Amerika	(American	Psychiatric	Association),	pedoman	ini	menggolongkan	disabilitas	psikososial	untuk	
anak-anak	dan	orang	dewasa	dan	digunakan	di	banyak	negara	di	luar	Amerika	Serikat.	Meski	demikian,	
DSM	secara	garis	besar	merupakan	hasil	penelitian	yang	dilakukan	di	Amerika	Serikat,	dan	kriteria	
diagnostiknya	mungkin	belum	tentu	dapat	ditafsirkan	dengan	baik	dalam	semua	konteks	budaya.	
Penilaian	kesehatan	mental	klien	tidak	bisa	hanya	terbatas	pada	gangguan	yang	terkandung	dalam	
DSM	IV-TR	atau	gangguan	yang	dapat	mendiskualifikasi	terdakwa	dari	tanggung	jawab	pidana	atau	
kelayakan	hukuman	mati.	
	
Bagaimana	Penilaian	Kesehatan	Mental	Dapat	Digunakan?	
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Anda	dapat	menggunakan	penilaian	kesehatan	mental	pada	berbagai	tahap	sepanjang	proses	
pembelaan	perkara	hukuman	mati:	bahkan	jika	klien	tidak	inkompeten	atau	waras,	kondisi	kejiwaan	
lainnya	dapat	berfungsi	sebagai	faktor	meringankan	yang	berharga	dan	berkontribusi	pada	
pengurangan	hukuman.	
	
Kasus	Uganda	vs	Bwenge	Patrick	adalah	contoh	yang	sangat	baik	tentang	penggunaan	disabilitas	
psikososial	sebagai	faktor	yang	meringankan	dalam	prosedur	penjatuhan	hukuman.100	Di	sana,	
Pengadilan	Tinggi	Uganda	memvonis	ulang	seorang	mantan	terpidana	hukuman	mati	yang	telah	
dipenjara	selama	tujuh	belas	tahun.	Pengadilan	memberikan	bobot	khusus	pada	bukti	tentang	kondisi	
mental	terdakwa	yang	terganggu	pada	saat	perbuatan	pidana	dilakukan,	riwayat	kecanduan	alkohol,	
fakta	bahwa	ia	telah	mempertahankan	ikatan	yang	kuat	dengan	keluarganya	selama	pemenjaraannya	
yang	sudah	berjalan	lama,	hubungan	baiknya	dengan	tahanan	lain,	penyesalannya,	dan	lamanya	waktu	
yang	telah	ia	jalani	di	penjara.101	Berdasarkan	faktor-faktor	yang	meringankan	ini,	Pengadilan	Tinggi	
Uganda	menyimpulkan	bahwa	pelaku	tidak	pantas	mendapat	hukuman	mati,	dan	memvonis	ulang	
hukumannya	menjadi	tujuh	belas	tahun	yang	sudah	dijalaninya,	dengan	satu	tahun	tambahan	di	
penjara	yang	diikuti	satu	tahun	masa	percobaan.102	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Apa	yang	bisa	saya	lakukan	jika	saya	tidak	memiliki	dana	untuk	menyewa	ahli?	

	
Pertama,	pertimbangkan	untuk	meminta	dana	dari	pengadilan.	Di	banyak	yurisdiksi,	
pengacara	mengajukan	mosi	tertulis	yang	meminta	dana	dari	pengadilan	untuk	bantuan	
ahli	yang	diperlukan.	Ingat,	jika	anda	memerlukan	bantuan	ahli	agar	dapat	secara	efektif	
membela	klien	anda,	sangat	penting	untuk	membuat	catatan	tertulis	mengenai	
ketidakmampuan	anda	untuk	menyewa	ahli.	Klien	anda	memiliki	hak	atas	pembelaan	yang	
kompeten,	dan	jika	anda	kekurangan	dana	yang	diperlukan	karena	klien	anda	tidak	mampu,	
haknya	atas	proses	hukum,	peradilan	yang	adil,	dan	perlindungan	yang	sama	menjadi	
terancam.	

Jika	tidak	ada	dana,	pertimbangkan	untuk	menghubungi	universitas	yang	mengajar	
penilaian	psikologi	dan	forensik.	Anda	mungkin	juga	bisa	menemukan	individu	yang	
berkualifikasi	untuk	melakukan	penilaian	secara	pro	bono.	

Sebagai	alternatif,	anda	juga	dapat	mencari	individu	yang	memenuhi	syarat	yang	mungkin	
tidak	berlisensi,	tetapi	dapat	memberi	anda	informasi	berharga	tentang	klien	anda.	Jika	
mereka	bertemu	dengan	klien	anda	sebelum	penangkapannya	dan	dapat	memberikan	
kesaksian	mengenai	keadaan	mentalnya,	kesaksian	mereka	masih	akan	relevan	dengan	
penilaian	pengadilan	atas	kebersalahannya	serta	penentuan	hukumannya.	

Sebagai	upaya	terakhir,	beberapa	situs	web	memiliki	informasi	yang,	walau	belum	tentu	
membantu	anda	di	pengadilan,	mungkin	dapat	memberi	anda	petunjuk.	

	
	

	
4.	Apa	Tugas	Lain	Saya	terhadap	Klien	dengan	Disabilitas	Psikososial?	

Disabilitas	psikososial	klien	anda	dapat	menyebabkannya	menjadi	lebih	rentan	terhadap	komplikasi	
sistem	hukum	dan	bahaya	penahanan.	Maka,	anda	memiliki	tanggung	jawab	khusus	untuk	memastikan	
ia	memahami	hak-haknya	setiap	saat	dan	memastikan	ia	diperlakukan	dengan	baik	selama	dipenjara.	
	
Memastikan	Klien	Anda	Memahami	Hak	Hukumnya	

Individu	penyandang	disabilitas	mungkin	tidak	sepenuhnya	memahami	hak-hak	mereka	saat	melalui	
sistem	peradilan	pidana.103	Anda	harus	memastikan	bahwa	klien	memahami	hak-haknya	dan	prosedur	



	 43	

yang	dihadapinya,	memastikan	untuk	menjelaskan	prosesnya	pada	setiap	langkah.	Pertimbangkan	
untuk	mengambil	langkah-langkah	khusus	untuk	bertemu	klien	secara	teratur,	karena	klien	anda	
mungkin	tidak	dapat	mengungkapkan	keinginan	untuk	bertemu	dengan	anda	ketika	dibutuhkan	atau	
mungkin	tidak	mengerti	bagaimana	cara	meminta	pertemuan.	
	
Memastikan	Klien	Anda	Mendapatkan	Perawatan	Kesehatan	

Anda	juga	harus	memastikan	bahwa	klien	anda	menerima	perawatan	yang	memadai	saat	ia	dipenjara.	
Hampir	semua	mekanisme	utama	hak	asasi	manusia	internasional	memberikan	hak	atas	standar	hidup	
dan	perawatan	kesehatan	yang	memadai,	dan	Standar	Aturan	Minimum	Perlakuan	terhadap	Tahanan	
PBB	(UN	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners)4	mengamanatkan	bahwa	standar	
yang	ditetapkan	oleh	mekanisme	ini	harus	diterapkan	tanpa	kecuali	dalam	penjara.	
	
Anda	harus	memastikan	bahwa	klien	anda	diperiksa	oleh	seorang	profesional	kesehatan	mental	segera	
setelah	ia	masuk	penjara.104	Ini	akan	memungkinkan	staf	medis	mengidentifikasi	kondisi	medis	yang	
sudah	ada	sebelumnya	untuk	memastikan	bahwa	perawatan	yang	diberikan	sudah	tepat,	
mengidentifikasi	disabilitas	atau	cedera	yang	mungkin	sedang	berkembang	atau	didapat	selama	
penahanan	awal,	dan	itu	akan	memungkinkan	staf	untuk	menganalisis	kondisi	mental	tahanan	serta	
memberikan	dukungan	yang	tepat	kepada	mereka	yang	mungkin	berisiko	mencederai	diri.105	Anda	
juga	harus	memastikan	klien	anda	menerima	pemeriksaan	berkala,	termasuk	pemeriksaan	harian	jika	
ia	mengeluh	sakit.	
	

Mengatasi	Hambatan	
•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	menurut	saya	klien	saya	tidak	akan	menyetujui	
evaluasi	psikologis?	

Pertama,	yakinkan	diri.	Berbicaralah	dengan	klien	anda	secara	langsung	dan	beri	tahu	ia	
mengapa	menurut	anda	evaluasi	akan	membantu	dalam	perkaranya.	Dalam	banyak	
budaya,	disabilitas	psikososial	dianggap	tabu,	jadi	bersikaplah	hormat	dan	hindari	
membuatnya	merasa	bahwa	anda	menganggap	ada	sesuatu	yang	“salah”	dengannya.	Sekali	
lagi,	bersikap	jujur	dan	terbuka,	sambil	tetap	penuh	perhatian	dan	hormat	sehingga	
memudahkan	anda	dan	klien	melakukan	percakapan	ini	dan	membahas	masalah	tersebut.	

Jika	klien	masih	menolak,	anda	harus	mengambil	keputusan	yang	sulit.	Jika	anda	sangat	
yakin	bahwa	evaluasi	itu	adalah	untuk	kepentingan	terbaiknya,	anda	mungkin	bisa	meminta	
pengadilan	untuk	memerintahkan	evaluasi.	Namun,	ini	berisiko	merusak	hubungan	anda	
dengan	klien	dan	meruntuhkan	kepercayaannya	terhadap	anda.	Anda	perlu	dengan	
saksama	mertimbangkan	sejumlah	faktor	yang	saling	bertentangan:	tingkat	disabilitas	klien	
anda,	kemungkinan	bahwa	ia	akan	dihukum	mati	jika	bukti	disabilitasnya	tidak	ditampilkan,	
dan	apakah	ada	pembelaan	lain	untuk	pidana	tersebut.	Yang	umum	terjadi,	anda	akan	
mendapatkan	bahwa	kebutuhan	akan	evaluasi	lebih	besar	manfaatnya	daripada	risiko	
potensi	kerusakan	hubungan	pengacara-klien.	

	

	
Perkembangan	Kesehatan	Mental	Selama	Penahanan	

Jika	klien	anda	mengalami	disabilitas	selama	masa	penahanannya,	anda	harus	mengangkat	
masalah	ini	dalam	semua	proses	banding	dan	grasi,	karena	hukum	internasional	melarang	eksekusi	
individu	dengan	disabilitas	psikososial	yang	parah.	Anda	juga	harus	memberi	tahu	anggota	
keluarga	tentang	perubahan	signifikan	apa	pun	terkait	kesehatan	mentalnya.106	Jika	klien	telah	

																																																								
4	Dokumen	ini	telah	diperbarui	dengan	adanya	Mandela	Rules.	
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ditetapkan	tidak	kompeten,	anda	juga	harus	memastikan	bahwa	klien	dikeluarkan	dari	penjara	
sepenuhnya	dan	diberikan	akses	ke	perawatan	yang	tepat.107	
	
D.	KEWARGANEGARAAN	ASING	

1.	Apa	Arti	Kewarganegaraan	Asing	bagi	Klien	Saya?	

Jika	klien	anda	warga	negara	asing,	ia	kemungkinan	berhak	atas	prosedur	hukum	yang	dapat	
memberinya	bantuan	hukum,	diplomatik,	dan	bantuan	pakar	tambahan	selama	proses	
penuntutannya.108	Menurut	Pasal	36	(1)(b)	Konvensi	Wina	tentang	Hubungan	Konsuler	(Vienna	
Convention	on	Consular	Relations),	pihak	berwenang	harus	memberi	tahu	warga	negara	asing	yang	
ditahan	tanpa	penundaan	mengenai	hak	mereka	untuk	perwakilan	konsuler	mereka	diberi	tahu	
tentang	penahanan	mereka.	Warga	negara	asing	yang	ditahan	juga	memiliki	hak	untuk	berkomunikasi	
secara	bebas	dengan	staf	konsuler.	Maka,	anda	harus	selalu	berusaha	menentukan	apakah	suatu	
negara	asing	menganggap	klien	anda	sebagai	warga	negaranya.	Jika	anda	mengetahui	bahwa	klien	
anda	adalah	warga	negara	asing,	segera	beri	tahu	tentang	haknya	untuk	berkomunikasi	dengan	
konsulatnya,	dan	jika	ia	menghendakinya,	anda	harus	segera	menghubungi	kantor	konsulat	untuk	
memberi	tahu	mereka	tentang	situasi	klien	anda.109	
	
2.	Apa	yang	Dapat	Dilakukan	Konsulat	Klien	Saya?	

Konsulat	klien	anda	mungkin	dapat	menyediakan	berbagai	layanan,	termasuk	bantuan	keuangan	atau	
hukum.	Konsulat	juga	dapat	memfasilitasi	elemen-elemen	penting	penyelidikan	pra-peradilan	seperti	
kontak	dengan	anggota	keluarga	dan	perkembangan	sejarah	sosial	seorang	klien.	Konsulat	juga	dapat	
berfungsi	sebagai	advokat	yang	unik	bagi	warga	negara	mereka,	memberikan	bantuan	diplomatik	dan	
akses	ke	pengadilan	internasional.	Sebagai	contoh,	Pemerintah	Meksiko	pernah	meminta	dan	
memperoleh	putusan	dari	Pengadilan	Hak	Asasi	Manusia	Inter-Amerika	(Inter-American	Court	on	
human	Rights)	dan	Mahkamah	Internasional	(International	Court	of	Justice)	untuk	memenuhi	hak-hak	
warga	negaranya	yang	telah	dipidana	dan	dijatuhi	hukuman	mati	tanpa	diberi	tahu	tentang	hak	
mereka	tentang	pemberitahuan	dan	akses	konsuler.110	
	
Jika	otoritas	penahanan	tidak	memberi	tahu	kepada	klien	anda	tentang	hak	konsulernya,	atau	jika	
mereka	mencegahnya	berkomunikasi	dengan	konsulat,	anda	harus	mengajukan	petisi	kepada	
pengadilan	untuk	mendapatkan	pemulihan	yang	memadai.	Jika	klien	anda	ada	dalam	penahanan	pra-
peradilan,	pertimbangkan	untuk	meminta	kepada	pengadilan	agar	memerintahkan	pihak	yang	
berwenang	untuk	mengizinkan	akses	konsuler.	Jika	pihak	berwenang	mengambil	pernyataan	klien	
anda	tanpa	terlebih	dahulu	memberitahunya	tentang	hak	konsulernya,	ajukan	permohonan	untuk	
mengecualikan	pernyataannya	atas	dasar	tersebut	di	atas.111	Dan	jika	klien	anda	dinyatakan	bersalah	
dan	dihukum	mati	tanpa	mendapatkan	kesempatan	untuk	menghubungi	konsulat,	anda	harus	
meminta	agar	putusan	dan	hukumannya	dibatalkan.112	
	
3.	Memperoleh	Izin	Klien	Anda	untuk	Menghubungi	Konsulat	

Sangat	penting	bahwa	anda	mendapatkan	persetujuan	klien	sebelum	menghubungi	konsulatnya.	Ada	
berbagai	situasi	di	mana	klien	bisa	saja	memilih	untuk	tidak	menghubungi	konsulatnya.	Jika	klien	
adalah	disiden	politik,	misalnya,	ada	kemungkinan	bahwa	memberi	tahu	konsulat	justru	akan	
berdampak	buruk	bagi	klien	atau	keluarganya.113	
	
4.	Pertimbangan	Lainnya	

Ada	sejumlah	hambatan	unik	lain	yang	mungkin	dihadapi	oleh	warga	negara	asing	saat	menjalani	
sistem	peradilan	pidana.	Seorang	klien	mungkin	tidak	menguasai	bahasa	yang	diperlukan	secara	
memadai	untuk	memahami	kosakata	kompleks	sistem	hukum.	Sehingga,	sangat	penting	bagi	anda	
untuk	menyediakan	seorang	juru	bahasa,	terlepas	dari	kapasitas	bahasa	yang	dimiliki	klien.	Jika	klien	
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menerima	juru	bahasa,	anda	harus	memastikan	bahwa	juru	bahasa	hadir	pada	semua	proses	hukum	
dan	pertemuan.	
	
Demikian	pula,	seorang	klien	mungkin	tidak	memahami	konvensi	hukum	negara	tempat	ia	ditahan.	
Pastikan	untuk	menjelaskan	hak-hak	penting	kepada	klien	anda,	serta	prosedur	yang	akan	
diberlakukan	padanya.	Beberapa	konsulat	bahkan	dapat	menyediakan	sumber	daya	untuk	
menjelaskan	sistem	hukum	asing	kepada	warga	negaranya	sesuai	konteks	budayanya.114	
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BAB	6:	PERMOHONAN	PRA-PERADILAN	
	
I.	KESEPAKATAN	PENGAKUAN	(Plea	Bargain)	

Di	beberapa	yurisdiksi,	negosiasi	pembelaan	dengan	pihak	penuntut	dapat	dilakukan	sebelum	(dan	
kadang-kadang	bahkan	setelah)	persidangan.115	Di	negara-negara	di	mana	ini	merupakan	praktik	lazim,	
penuntut	dapat	menawarkan	untuk	mengurangi	dakwaan,	atau	untuk	membatasi	hukuman	yang	
dijatuhkan,	sebagai	imbalan	atas	persetujuan	pengakuan	bersalah	klien	anda.	“Negosiasi	pembelaan	–	
atau	‘plea	bargain’’	dalam	jargon	Amerika	–	adalah	pertukaran	nyata	atau	aktual	konsesi	(kelonggaran)	
dari	pemerintah	sebagai	imbalan	atas	pernyataan	bersalah	oleh	terdakwa	pidana.	Jika	dilakukan	
dengan	benar,	hal	ini	merupakan	penilaian	atas	semua	bukti	yang	dihasilkan	oleh	jaksa	dan	
pembela.”116	Sebagai	pembela	dalam	perkara	hukuman	mati,	anda	berkewajiban	untuk	menelusuri	
kemungkinan	ini	dan	menyampaikan	kepada	klien	anda	setiap	tawaran	perjanjian.117	
	
Plea	bargain	jauh	lebih	mungkin	terjadi	di	yurisdiksi	common	law	daripada	di	yurisdiksi	civil	law.	
Sebagian	yurisdiksi	civil	law	telah	sepenuhnya	melarang	kesepakatan	pengakuan	sementara	yang	
lainnya	hanya	sesekali	menggunakannya.	
	
Ada	bermacam-macam	bentuk	kesepakatan	pengakuan.	Tiga	yang	paling	umum	adalah:	rekomendasi	
hukuman,	pengakuan	atas	pelanggaran	yang	lebih	ringan,	dan	pembebasan	dari	beberapa	tuduhan	
sebagai	imbalan	atas	pengakuan	bersalah	untuk	tuduhan	lain.118	Ini	dapat	dipilah	lagi	menjadi	dua	
kategori	perjanjian	pembelaan:	perjanjian	hukuman,	yang	mencakup	rekomendasi	oleh	jaksa	penuntut	
kepada	hakim	untuk	hukuman	yang	ringan;	dan	perjanjian	dakwaan,	yang	mencakup	pengakuan	
bersalah	atas	pelanggaran	yang	lebih	ringan	seperti	pembunuhan	tak	berencana,	alih-alih	
pembunuhan	berencana,	dan	pembebasan	dari	dakwaan	tambahan	dengan	imbalan	pengakuan	
bersalah	atas	salah	satu	dari	beberapa	tuduhan	yang	diajukan	terhadap	terdakwa.	
	

Petunjuk	Praktik	
•	Menyelesaikan	Kasus	Dengan	Keluarga	Korban	Di	Bawah	Hukum	Syariah	

Di	beberapa	negara	di	mana	hukum	Syariah	berlaku,	hukuman	mati	dapat	dihindari	jika	
penuduh	(atau	kerabat	korban)	“memaafkan”	terdakwa.	Di	Pakistan,	misalnya,	ahli	waris	
sah	korban	memiliki	kuasa	untuk	membebaskan	terdakwa	dari	semua	tanggung	jawab	
pidana	hanya	dengan	memaafkannya	atas	perbuatannya.	Proses	ini	disebut	“mendorong	
kompromi”.	

Penyelidikan	praperadilan	terkadang	dapat	memengaruhi	kesediaan	ahli	waris	korban	
untuk	mendorong	kompromi.	Dalam	salah	satu	kasus,	tim	investigasi	kami	menemukan	
bukti	penting	bahwa	klien	kami	telah	disiksa.	Kami	juga	menemukan	saksi	yang	menyatakan	
bahwa	klien	kami	memiliki	pembelaan	alibi	yang	kuat.	Akibatnya,	para	penuduh	
mengindikasikan	bahwa	mereka	ingin	mendorong	kompromi.	

Persidangan	cenderung	berlangsung	antara	4-7	tahun,	oleh	karena	itu	hampir	selalu	
disarankan	untuk	menerima	kompromi	jika	dihasilkan	dengan	persyaratan	yang	dapat	
diterima.	Setelah	pengadilan	diberi	tahu	mengenai	kompromi	ini,	klien	kami	akan	
dibebaskan	dari	semua	tuntutan	pidana.	

	
-	Sarah	Belal,	Direktur,	Proyek	Keadilan	Pakistan	(Justice	Project	Pakistan)	
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Sebelum	melakukan	kesepakatan	pengakuan,	anda	harus	benar-benar	memahami	perkara	penuntut.	
Selidiki	setiap	pembelaan	yang	mungkin	dimiliki	klien	anda,	sehingga	anda	dapat	menimbang	kekuatan	
kasus	pembelaan	terhadap	bukti	penuntutan.	Adalah	tidak	bijaksana,	dan	mungkin	merupakan	
pelanggaran	terhadap	kewajiban	etis	anda,	untuk	merekomendasikan	klien	anda	mengaku	bersalah	
atas	tuduhan	tanpa	mengetahui	dengan	baik	bukti	penuntut	dan	memastikan	kekuatan	pembelaan	
apa	pun	yang	dimiliki	terdakwa.	
	
Klien	anda	memiliki	hak	untuk	menerima	penawaran	pembelaan	atau	melanjutkan	ke	pengadilan,	dan	
ia	kemungkinan	akan	meminta	bimbingan	dari	anda.	Banyak	klien	yang	akan	enggan	menyetujui	
pembelaan	bersalah,	sekalipun	itu	mereka	akan	terhindar	dari	eksekusi	karenanya.	Mereka	tidak	akan	
mau	menerima	penyelesaian	negosiasi	atas	perkara	mereka	jika	itu	berarti	mereka	akan	menghabiskan	
waktu	lama	di	balik	jeruji	besi.	Mereka	hanya	akan	melakukannya	jika	mereka	memercayai	anda	untuk	
mewakili	kepentingan	terbaiknya.	Di	sini,	sekali	lagi,	kita	harus	menekankan	pentingnya	membangun	
hubungan	kepercayaan	dengan	klien	dari	tahap	paling	awal	pembelaan	anda.	Anda	dapat	
menumbuhkan	kepercayaan	dan	rasa	saling	menghormati	melalui	pertemuan	yang	sering	dengan	
klien,	mengatakan	kepadanya	bahwa	anda	memperjuangkan	haknya,	dan	terus	menyampaikan	
kepadanya	tentang	status	perkara.	
	
Keuntungan	kesepakatan	pengakuan	tergantung	pada	beberapa	faktor,	termasuk	seberapa	besar	
kemungkinan	klien	anda	dijatuhi	hukuman	jika	prosesnya	dilanjutkan	ke	pengadilan,	kondisi	
penahanan	pasca-peradilan,	dan	kemungkinan	klien	anda	dieksekusi	mati	jika	terbukti	bersalah.	Anda	
harus	menjelaskan	faktor-faktor	ini	kepada	klien	dengan	cermat,	sehingga	ia	dapat	membuat	
keputusan	yang	tepat.	
	
Anda	berkewajiban	untuk	menjelaskan	secara	tuntas	kepada	klien	anda	sifat	dari	masing-masing	
tuduhan	yang	akan	diakuinya	dan	hak-hak	yang	ia	lepaskan	jika	ia	memutuskan	untuk	mengaku	
bersalah.	Anda	harus	melakukan	ini	dalam	bahasa	yang	dimengerti	oleh	orang	awam:	
	

• Hak	untuk	mengaku	tidak	bersalah,	atau	jika	telah	mengakuinya,	tetap	ada	dalam	
permohonan	itu.	

• Hak	atas	sidang	pengadilan	(oleh	hakim	atau	juri,	di	mana	berlaku).	

• Hak	untuk	diwakili	oleh	penasihat	hukum	pada	sidang	pengadilan	dan	pada	setiap	tahap	
proses	persidangan	lainnya.	

• Hak	dalam	persidangan	untuk	menguji	dan	memeriksa	silang	saksi-saksi	yang	memberatkan,	
untuk	terlindung	dari	pemidanaan	diri	terpaksa,	untuk	bersaksi	dan	memberikan	bukti,	dan	
untuk	memaksakan	kehadiran	saksi.	

	
Anda	harus	menjelaskan	keuntungan	mengaku	bersalah	jika	bukti	kebersalahan	sangat	kuat.	
Tunjukkan	juga	kepada	klien	bahwa	ia	tidak	boleh	merasa	dipaksa	untuk	mengaku	bersalah.	Jika	klien	
anda	sedang	mempertimbangkan	pengakuan	bersalah,	pastikan	bahwa	perkaranya	adalah	perkara	di	
mana	ada	cukup	bukti	kebersalahan	dan/atau	penuntutan	siap	untuk	melanjutkan	kasus	tersebut.	
Apakah	ada	bukti	fisik	tentang	kebersalahan	klien	anda?	Apakah	penuntut	memiliki	saksi	yang	siap	dan	
bersedia	memberikan	kesaksian?	Jika	jawaban	untuk	pertanyaan	terakhir	adalah	“tidak,”	maka	klien	
anda	sebaiknya	jangan	memilih	pengakuan	bersalah.	
	

II.	PERMOHONAN	PRA-PERADILAN	

Sesuai	namanya,	“permohonan”	pra-peradilan,	yang	disebut	juga	sebagai	“mosi,”	diajukan	sebelum	
persidangan.	Ajukan	permohonan	pra-peradilan	kapan	pun	anda	merasa	klien	anda	berhak	atas	
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pemulihan	yang	hendak	dicari,	baik	sebagai	persoalan	hukum,	kebijakan,	atau	keduanya.	Apa	bentuk,	
proses,	dan	kapan	hal	ini	dapat	dilakukan	akan	tergantung	pada	aturan	prosedur	pidana	di	yurisdiksi	
anda.	Beberapa	hal	umum	yang	dapat	anda	ajukan	dalam	permohonan	pra-peradilan	meliputi:	
	

• Penyalahgunaan	diskresi	penuntutan	dalam	menuntut	hukuman	mati	

• Akses	ke	sumber	daya	yang	mungkin	diperlukan	dalam	kasus	ini	

• Waktu	dan	fasilitas	yang	memadai	untuk	persiapan	pembelaan	klien	(lihat	Bab	2)	

• Hak	klien	atas	prosedur	adversarial,	yang	berarti	hak	untuk	mempertentangkan	dakwaan	

• Hak	klien	atas	pembebasan	dengan	jaminan	atau	hak	untuk	bebas	selagi	menunggu	
persidangan	(lihat	Bab	3)	

• Memanggil	dan	memeriksa	saksi,	yaitu,	hak	klien	untuk	mengajukan	bukti	dalam	
pembelaannya,	termasuk	memanggil	saksi	dan	memeriksa	saksi	penuntut	

• Mempersoalkan	pengenaan	hukuman	mati	sebagai	bentuk	hukuman	(lihat	Bab	10)	

• Perubahan	tempat		

• Kesesuaian	undang-undang	yang	mengatur	dengan	konstitusi	

• Cacat	dalam	proses	penuntutan	

• Kewajiban	penuntut	untuk	memberitahukan	penemuan	bukti	atau	permintaan	untuk	
mengakses	berkas	perkara	

• Bantuan	hukum	yang	efektif	dalam	perkara	hukuman	mati	

• Pengecualian	pengakuan	

• Pengecualian	bukti	yang	diperoleh	secara	tidak	sah	

• Pengecualian	bukti	desas-desus	

• Pengecualian	bukti	dampak	terhadap	korban	

• Penjurubahasaan	dan	penerjemahan	cuma-cuma	

• Penasihat	hukum	cuma-cuma	jika	klien	anda	tidak	mampu	

• Perlakuan	yang	manusiawi	

• Saran	dan	perwakilan	hukum	oleh	penasihat	hukum	pilihan	klien	

• Hal-hal	prosedur	persidangan	atau	ruang	sidang	

• Penyampaian	tuduhan	dalam	bahasa	yang	dimengerti	klien	

• Pemaparan	bukti	sanggahan,	yaitu,	hak	untuk	mengajukan	bukti	setelah	pemaparan	bukti	
oleh	penuntut	

• Komunikasi	pribadi	dan	rahasia	dengan	penasihat	hukum	

• Larangan	penuntutan	berulang	(ne	bis	in	idem)	

• Kepantasan,	dan	kerugian	dari,	penggabungan	tuduhan	atau	terdakwa	lainnya	dalam	
dokumen	penuntutan	

• Putusan	publik,	yaitu,	hak	untuk	melakukan	persidangan	di	depan	umum,	alih-alih	di	
pengadilan	tertutup	

• Hak	atas	ketetapan/putusan	yang	beralasan	terkait	hal-hal	pra-peradilan	

• Pencabutan	hakim	karena	prasangka	atau	konflik	kepentingan	



	 49	

• Permintaan	waktu	lebih	untuk	persiapan	yang	memadai	(lihat	Bab	2)	

• Tinjauan	penolakan	mosi	pra-peradilan	oleh	pengadilan	yang	lebih	tinggi	

• Hak	untuk	mengakses	berkas	perkara,	termasuk	bukti	yang	baru	ditemukan	jika	investigasi	
masih	berlangsung	

• Hak	atas	persidangan	yang	cepat	

• Hak	untuk	hadir	

• Hak	untuk	menolak	bukti	yang	diajukan	penuntut	

• Kecukupan	dokumen	dakwaan	

• Penyembunyian	bukti	

• Persidangan	oleh	pengadilan	biasa	menggunakan	prosedur	hukum	yang	sudah	mapan	

• Persidangan	oleh	pengadilan	independen	dan	tidak	memihak	

Mengajukan	beberapa,	semua,	atau	salah	satu	dari	mosi	ini	tergantung	pada	latar	unik	perkara	klien	
anda,	dan	keputusan	strategis	yang	harus	diambil.	Beberapa	mosi	ini	dibahas	lebih	rinci	di	bawah	ini.	
	
A.	PERMINTAAN	INFORMASI	YANG	TERDAPAT	DALAM	BERKAS	PENUNTUT	

Sebagai	bagian	dari	representasi	dan	persiapan	untuk	persidangan,	pastikan	anda	memiliki	informasi	
sebanyak	mungkin	terkait	dakwaan	terhadap	klien,	dan	pastikan	bahwa	informasi	yang	dimiliki	akurat.	
Salah	satu	cara	untuk	melakukan	itu	adalah	mendapatkan	akses	ke	informasi	yang	dimiliki	penuntut.	
Jika	jaksa	menolak	memberikan	informasi	yang	diminta,	ajukan	permohonan	untuk	mensomasi	
informasi	tersebut.	Ini	kadang-kadang	disebut	mosi	untuk	mensomasi	penemuan	bukti.	Bahkan	jika	
yurisdiksi	anda	tidak	menggunakan	istilah	“penemuan,”	anda	tetap	harus	meminta	klarifikasi	
dakwaan/tuduhan	dan	pengungkapan	bukti	dan	informasi	yang	relevan	dengan	persidangan.119	
	
Di	yurisdiksi	civil	law,	anda	mungkin	dapat	memperoleh	akses	ke	berkas	perkara	dan	menyalinnya	
sebelum	persidangan.	Adalah	sangat	penting	untuk	melakukan	ini	sedini	mungkin.	
	
1.	Pengungkapan	Bukti	

Anda	harus	meminta	akses	ke	bukti	yang	dikumpulkan	atau	dibuat	oleh	polisi,	dan	meminta	agar	bukti	
itu	tersedia	untuk	diuji	secara	ilmiah	oleh	para	ahli.	Bahkan	jika	para	ahli	pihak	penuntut	telah	
memeriksa	bukti,	anda	juga	harus	mendapatkan	ahli	independen	untuk	memeriksa	bukti	tersebut,	jika	
memungkinkan.	
	
Anda	juga	harus	meminta	pemberitahuan	bukti	negara.	Secara	khusus,	anda	harus	meminta	
pengungkapan	faktor	yang	memberatkan	dan	informasi	terkait	faktor	yang	meringankan.	
	
2.	Pengungkapan	Saksi	

Pastikan	untuk	meminta	pengungkapan	nama-nama	saksi	yang	ingin	dipanggil	oleh	penuntut	pada	
persidangan,	dan	siapa	pun	yang	mereka	panggil	pada	tahap	penuntutan	sebelumnya	(seperti	saksi	
Grand	Jury).120	Yang	juga	penting	adalah	meminta	pengungkapan	saksi	sanggahan,	karena	pihak	
penuntut	kemungkinan	mengetahui	saksi	yang	dapat	memberikan	kesaksian	yang	menguntungkan	
klien	anda,	namun	memilih	untuk	tidak	memanggil	mereka.	
	
B.	PERMOHONAN	UNTUK	MENGECUALIKAN	BUKTI	

Sering	penuntut	akan	menggunakan	bukti	di	persidangan	yang	menurut	pembela	seharusnya	tidak	
diterima	sebagai	bukti.	Misalnya,	anda	meyakini	bahwa	pengakuan	klien	anda	diambil	melanggar	
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hukum	nasional	atau	internasional.	Klien	anda	memiliki	hak	untuk	tidak	merugikan	diri	sendiri	(non-self	
incrimination)	dan	hak	untuk	tetap	diam	berdasarkan	ICCPR	Pasal	14(3)(g),	Konvensi	Amerika	
(American	Convention)	Pasal	8(2)(g),	dan	Statuta	Mahkamah	Pidana	Internasional	(Statute	of	the	
International	Criminal	Court)	Pasal	55(1)(a).	Selain	itu,	kekerasan	oleh	polisi	terhadap	tersangka	pidana	
merupakan	hal	biasa	di	banyak	yurisdiksi,	dan	anda	harus	selalu	menanyakan	apakah	pernyataan	klien	
anda	adalah	hasil	paksaan.121	Konvensi	Menentang	Penyiksaan	(Convention	Against	Torture)	Pasal	15	
melarang	keras	penggunaan	pernyataan	yang	diperoleh	dengan	penyiksaan	atau	perlakuan	kejam,	
tidak	manusiawi,	atau	merendahkan	martabat	dalam	penuntutan	pidana.	Dan	Konvensi	Amerika	
tentang	Hak	Asasi	Manusia	(American	Convention	on	Human	Rights)	Pasal	8(3)	menyatakan	bahwa	
“pengakuan	bersalah	oleh	terdakwa	hanya	akan	sah	jika	diperoleh	tanpa	paksaan	apa	pun.”122	
	

Petunjuk	Praktik	
•	Hak	untuk	tidak	disiksa	

Penyiksaan	dilarang,	dan	negara-negara	pihak	Konvensi	Menentang	Penyiksaan	(Convention	
Against	Torture)	diharuskan	untuk	“tetap	meninjau	secara	sistematis	aturan	interogasi,	
instruksi,	metode	dan	praktik	serta	pengaturan	untuk	penahanan	dan	perlakuan	terhadap	
orang-orang	yang	mengalami	segala	bentuk”	perampasan	kebebasan.123	Jika	klien	anda	
diwawancarai,	pastikan	untuk	meminta	salinan	catatan	apa	pun	yang	dibuat	atau	disimpan	
oleh	negara.	

Orang	yang	diduga	sebagai	korban	penyiksaan	“memiliki	hak	untuk	mengadu,	dan	
perkaranya	diperiksa	dengan	segera	dan	tidak	memihak	oleh,	pihak	yang	berwenang.”124	

Untuk	tahu	apakah	negara	anda	adalah	pihak	dalam	Konvensi	Menentang	Penyiksaan	
(Convention	Against	Torture),	lihat	situs	web	PBB	di:		

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?s	rc=TREATY&mtdsg_no=IV-	
9&chapter=4&lang=en.	

	
	

	
Biasanya,	seorang	hakim	akan	memiliki	wewenang	untuk	mempertimbangkan	tuduhan	paksaan	
atau	penyiksaan	pada	tahap	apa	pun	selama	proses	persidangan.	Beberapa	yurisdiksi	tidak	
mengizinkan	terdakwa	untuk	mengecualikan	bukti	apa	pun	di	persidangan,	terlepas	bagaimana	
bukti	tersebut	diperoleh.	Dalam	situasi	tersebut,	pertimbangkan	apakah	akan	mengajukan	
permohonan	untuk	mengecualikan	bukti	dan	menyimpan	persoalannya	sampai	tahap	banding,	
serta	memastikan	bahwa	anda	sudah	mengupayakan	semua	solusi	lokal	jika	anda	hendak	
mengajukan	banding	ke	badan	internasional.	
	
Jenis	permohonan	penahanan	bukti	lainnya	termasuk:	(1)	permohonan	untuk	mengecualikan	bukti	
karena	diperoleh	secara	ilegal	atau	tidak	adil—misalnya,	selama	penahanan	atau	penangkapan	
tidak	sah	terhadap	klien	anda,	atau	pada	saat	penggeledahan	tanpa	surat	perintah;	(2)	
permohonan	untuk	mengecualikan	segala	informasi	yang	merugikan	klien	anda,	termasuk,	
misalnya,	pernyataan	dampak	korban,	bukti	kegiatan	pidana	sebelumnya	(khususnya	
disertakannya	perbuatan	di	mana	terdakwa	tidak	ditemukan	bersalah),	dan	keadaan	yang	
memberatkan;	dan	(3)	permohonan	untuk	tidak	memperlihatkan	foto-foto	tempat	kejadian	
perkara	atau	tempat	kejadian	lainnya	yang	memicu	emosi	(inflammatory).	Namun,	di	banyak	
yurisdiksi,	klien	anda	mungkin	terpaksa	harus	menyerahkan	dokumen	yang	diperoleh	sesuai	
dengan	surat	perintah,	serta	sampel	napas,	darah	dan	urin,	dan	jaringan	tubuh	untuk	keperluan	
pengujian	DNA.125	
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C.	PERMOHONAN	KEBERATAN	ATAS	PENERAPAN	HUKUMAN	MATI	

Ketika	klien	anda	dikenakan	tuduhan	melakukan	perbuatan	yang	diancam	hukuman	mati,	anda	patut	
mempertimbangkan	untuk	mengajukan	keberatan	atas	penerapan	hukuman	mati	pada	setiap	
kesempatan.	Sekalipun	tidak	mungkin	berhasil	di	yurisdiksi	anda,	tetaplah	buat	catatan	keberatan	klien	
anda	terhadap	penerapan	hukuman	mati	tersebut.	Ini	akan	berguna	jika	klien	anda	naik	banding	ke	
badan	internasional.	Ada	banyak	dasar	untuk	mengajukan	keberatan	atas	penerapan	hukuman	mati.	
Dasar-dasar	khusus	yang	dapat	anda	gunakan	untuk	menggugat	penerapan	hukuman	mati	dibahas	
secara	lengkap	di	Bab	9,	“Banding	dan	Banding	Pasca-Vonis.”	
	
D.	PERMOHONAN	UNTUK	PERSIDANGAN	YANG	CEPAT	

Hukum	internasional	juga	menetapkan	bahwa	seseorang	harus	diadili	tanpa	penundaan	yang	tidak	
semestinya.126	Klien	anda	berhak	perkaranya	diadili	dalam	waktu	yang	wajar,	dimulai	sejak	ia	didakwa	
dan	diakhiri	dengan	keputusan	akhir	yang	disampaikan	oleh	pengadilan	dalam	negeri.127	Dalam	
perkara	pidana,	waktu	yang	dihitung	mulai	berjalan	saat	dakwaan	diajukan.	Waktunya	dihentikan	
ketika	prosesnya	telah	selesai	pada	tingkat	setinggi	mungkin,	saat	penetapan	sudah	final,	dan	putusan	
telah	dieksekusi.	Yang	dianggap	penundaan	yang	“tidak	semestinya”	akan	tergantung	pada	konteks	
perkara	anda,	termasuk	kerumitannya,	perilaku	para	pihak,	apakah	tertuduh	dalam	tahanan,	dan	
sebagainya.128	
	
Penundaan	yang	tidak	semestinya	adalah	masalah	yang	sangat	besar	dan	berulang	di	banyak	negara	
karena	banyaknya	tahanan	yang	menunggu	persidangan	dan	terbatasnya	kapasitas	lembaga	peradilan	
untuk	memroses	kasus	secara	efisien.	Jika	anda	mewakili	klien	yang	telah	ditahan	tanpa	pengadilan	
selama	bertahun-tahun,	pertimbangkan	dengan	serius	untuk	mengajukan	permohonan	pembebasan	
klien	ana	ke	pengadilan	berdasarkan	hukum	negara	anda	dan	ketentuan	konstitusional.129	Jika	gagal,	
pertimbangkan	untuk	mengajukan	banding	ke	salah	satu	badan	internasional	yang	dibahas	di	Bab	10.	
	
Selain	itu,	klien	juga	tidak	boleh	menjalani	proses	persidangan	yang	panjang	dan	berlarut-larut.	Hak-
hak	ini	tidak	bergantung	pada	permintaan	terdakwa	untuk	diadili	tanpa	penundaan	yang	tidak	
semestinya	atau	jangka	waktu	yang	wajar.	
	
E.	PERMOHONAN	UNTUK	MENGUBAH	TEMPAT	

Jika	klien	anda	menjalani	persidangan	di	hadapan	juri,	pertimbangkan	apakah	perubahan	tempat	patut	
dilakukan.	Jika	juri	terpilih	di	yurisdiksi	tempat	klien	akan	diadili	kemungkinan	besar	akan	berprasangka	
terhadap	klien	anda,	maka	anda	harus	mengajukan	perubahan	tempat.	Klien	berhak	atas	juri	yang	
tidak	memihak.	
	
F.	PERMOHONAN	BANTUAN	KEUANGAN	

Jika	klien	anda	tidak	mampu	memenuhi	kebutuhan	pembelaannya,	anda	harus	meminta	bantuan	dari	
pengadilan.	Ini	termasuk	keringanan	biaya	pengadilan,	serta	dana	untuk	mendapatkan	evaluasi	mental	
dan	para	ahli	lainnya,130	jika	belum	disediakan	oleh	pengadilan	dan	jika	anda	yakin	itu	diperlukan.131	
Kovenan	Internasional	tentang	Hak-Hak	Sipil	dan	Politik	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	
Rights)	Pasal	14(3)	(e)	dan	Konvensi	Eropa	(European	Convention)	Pasal	6(3)	menyatakan	“[d]alam	
penentuan	tuntutan	pidana	terhadapnya,	setiap	orang	berhak	atas	jaminan	berikut:	hak	untuk	
memeriksa,	atau	diperiksakan	untuknya,	saksi	lawannya	dan	untuk	dapat	menghadirkan	dan	
memeriksa	saksi	atas	namanya	dalam	kondisi	yang	sama	seperti	saksi	terhadap	dirinya.”	
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G.	PERMOHONAN	UNTUK	TIDAK	DIADILI	DALAM	PERKARA	YANG	SAMA	DENGAN	ORANG	LAIN		

Jika	klien	anda	diadili	bersama	dengan	terdakwa	lain	dalam	perkara	yang	sama,	pertimbangkan	untuk	
menolak	penggabungan	perkara	mereka	dengan	alasan	bahwa	hal	itu	merugikan	klien	anda.	
	
	
H.	PERMOHONAN	UNTUK	MENYEGEL	BERKAS	PENGADILAN	

Pertimbangkan	untuk	meminta	agar	berkas	pengadilan	disegel	dari	media	pemberitaan,	untuk	
memastikan	agar	klien	anda	akan	mendapatkan	peradilan	yang	adil	tanpa	dicemari	oleh	publisitas	yang	
merugikan.	Hal	ini	terutama	berlaku	jika	klien	anda	akan	diadili	oleh	juri.	
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BAB	7:	STRATEGI	DAN	HAK-HAK	PERSIDANGAN	
	
I.	HAK	ATAS	PERADILAN	YANG	ADIL		

Di	bawah	hukum	internasional,	semua	orang	berhak	atas	proses	hukum	yang	semestinya	(due	process)	
dan	kesetaraan	di	muka	hukum.132	Kedua	hak	fundamental	ini	memiliki	banyak	segi,	termasuk,	antara	
lain,	hak	untuk	mendapatkan	peradilan	yang	adil	di	hadapan	mahkamah	yang	imparsial;	hak	atas	
peradilan	tanpa	penundaan	tidak	perlu	dan	untuk	durasi	yang	wajar;	serta	hak	untuk	hadir	di	
persidangan	dan	berpartisipasi	dalam	cara	yang	bermakna;	hak	atas	praduga	tak	bersalah;	dan	hak	
untuk	tidak	dipidana	berdasarkan	keterangannya	sendiri.	
	
A.	HAK	ATAS	PERADILAN	YANG	ADIL	DI	HADAPAN	MAHKAMAH	YANG	IMPARSIAL		

Klien	memiliki	hak	atas	peradilan	yang	adil	di	hadapan	mahkamah	yang	independen	dan	imparsial	yang	
diselenggarakan	dalam	waktu	yang	wajar	sejak	didakwa	atau	ditahan.	Hak	ini	bersifat	fundamental	dan	
terdokumentasi	dengan	baik	dalam	hukum	internasional.133		
	
Sebagai	pembela	dalam	perkara	hukuman	mati,	adalah	tugas	anda	untuk	memastikan,	dalam	batas	
kemampuan	dan	sumber	daya	yang	dimiliki,	bahwa	hak	klien	atas	peradilan	yang	adil	di	hadapan	
mahkamah	yang	imparsial	ditegakkan.	
	
1.	Apa	saja	yang	termasuk	dalam	hak	atas	peradilan	yang	adil	dan	terbuka?		

Semua	instrumen	hak	asasi	manusia	umum	dan	regional	menjamin	hak	atas	peradilan	yang	adil.134	
Beberapa	jaminan	dasar	dari	sumber-sumber	ini	mencakup:	
	

• prinsip	kesetaraan	(equality	of	arms)	antara	jaksa	dan	pembela;		

• hak	atas	acara	persidangan	adversarial;		

• hak	untuk	mendapatkan	informasi	yang	jelas	dan	rinci	tentang	dakwaan;	dan	

• waktu	dan	fasilitas	yang	memadai	untuk	mempersiapkan	pembelaan.135		
	

Menurut	Komite	Pengacara	untuk	Hak	Asasi	Manusia	(Lawyer’s	Committe	for	Human	Rights),	“[s]atu	
kriteria	paling	penting	dalam	menilai	adilnya	suatu	peradilan	adalah	ditaatinya	prinsip	kesetaraan	
(equality	of	arms)	antara	pembela	dan	jaksa.	Prinsip	kesetaraan,	yang	harus	ditaati	sepanjang	
peradilan,	artinya	kedua	belah	pihak	diperlakukan	dalam	cara	yang	memastikan	bahwa	posisi	
prosedural	mereka	setara	sepanjang	jalannya	sidang.”136	Kita	tidak	mungkin	bisa	mengidentifikasi	
segala	situasi	yang	dapat	melanggar	prinsip	ini.	Contohnya,	situasi	di	mana	tersangka	dan/atau	
pembelanya	tidak	dilibatkan	dalam	sidang	di	mana	jaksa	hadir	atau,	mungkin,	tidak	memberi	waktu	
kepada	tersangka	dan/atau	pembelanya	untuk	mempersiapkan	pembelaan	atau	akses	ke	informasi	
yang	relevan.	Prinsip	ini	juga	mencakup	akses	anda	ke	berkas	perkara	jaksa	sejauh	hal	itu	penting	
untuk	menyanggah	dakwaan	dan	mempersiapkan	pembelaan	klien.	Perhatikan	dengan	saksama	
informasi	seperti	itu	dan,	jika	muncul,	sampaikan	keberatan	kepada	majelis.	
	
Aspek	lain	dari	hak	atas	peradilan	yang	adil	mencakup	hak	atas	sidang	terbuka	yang	membantu	
memastikan	bahwa	hak	due	process	klien	anda	dihormati	sepanjang	persidangan.	Walau	ada	keadaan	
tertentu	di	mana	publik	dapat	dikecualikan	dari	acara	persidangan,	ini	tidak	berlaku	ketika	putusan	
dibacakan.	Sesuai	ICCPR	Pasal	14(1),	putusan	“harus	diumumkan”	kecuali	di	mana	kepentingan	
seorang	di	bawah	umur	mengharuskannya	atau	di	mana	proses	persidangannya	terkait	sengketa	
perkawinan	atas	perwalian	anak-anak.137	
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2.	Seberapa	pentingkah	mahkamah	independen	dan	imparsial?	

Independensi	dan	imparsialitas	mahkamah	adalah	hal	yang	esensial	bagi	peradilan	yang	adil.	Hakim	
maupun	juri	tidak	boleh	memiliki	kepentingan	pribadi	dalam	suatu	perkara,	tidak	boleh	memiliki	opini	
di	awal	tentang	hasil	akhirnya,	dan	harus	bebas	dari	segala	gangguan,	tekanan	atau	pengaruh	yang	
tidak	semestinya	dari	cabang	pemerintah	mana	pun	atau	dari	sumber	lainnya.138	Tanpa	kendala-
kendala	ini,	pembuat	keputusan	bebas	untuk	memutuskan	berbagai	persoalan	yang	ada	di	depan	
mereka	atas	dasar	fakta	dan	sesuai	hukum.	Hak	ini	juga	menjamin	bahwa	hakim	dipilih	terutama	atas	
dasar	keahlian	hukum	mereka.	Mahkamah	harus	independen	baik	dari	cabang	eksekutif	maupun	dari	
para	pihak.139		
	
Adanya	anggota	yudisial	atau	yang	memiliki	kualifikasi	hukum	dalam	pengadilan	adalah	salah	satu	
indikasi	independensinya.140	Pertanyaan-pertanyaan	berikut	juga	patut	diajukan	ketika	melindungi	hak	
klien	anda	atas	pengadilan	yang	independen:		
	

• Apakah	praktik	penunjukan	yudisial	di	yurisdiksi	anda	secara	keseluruhan	sudah	memadai	
berkenaan	dengan	keterlibatan	dan	kendali	eksekutif?	

• Apakah	pembentukan	pengadilan	yang	menyidang	perkara	klien	anda	mencurigakan?	
Dengan	kata	lain,	apakah	tercemar	oleh	motif-motif	yang	cenderung	akan	memengaruhi	
hasil	persidangan?	

• Apakah	pengadilan	tersebut	memiliki	kewenangan	untuk	memberikan	putusan	mengikat	
yang	tidak	dapat	diubah	oleh	otoritas	non-yudisial?	

	
Jika	anda	atau	klien	merasa	bahwa	satu	atau	lebih	anggota	majelis	hakim	tidak	dapat	memberikan	
putusan	yang	imparsial	atau	putusan	yang	tidak	bias	dalam	perkaranya,	anda	dapat	mengajukan	
penggantian	hakim	tersebut	dari	otoritas	yang	lebih	tinggi,	sebagaimana	diatur	oleh	hukum	setempat.	
Untuk	memeriksa	apakah	seorang	hakim	itu	bias,	pengadilan	dapat	menerapkan	tes	obyektif,	di	mana	
ia	akan	menimbang	perilaku	yang	tampak	dari	hakim	tertentu	yang	imparsialitasnya	patut	
dipertanyakan.	Jika	pengadilan	menerapkan	tes	subyektif,	di	mana	motif	dan	bias	hakim	yang	
sesungguhnya	dievaluasi,	pengajuan	keberatan	semacam	ini	akan	lebih	sulit	berhasil.	Biasanya,	
imparsialitas	seorang	hakim	yang	ditunjuk	dengan	benar	diasumsikan	ada	dengan	sendirinya,	dan	
untuk	dapat	meminta	supaya	suatu	perkara	ditarik	dari	hakim	tersebut	perlu	ada	bukti	yang	kuat	
tentang	biasnya.	Sebelum	mengajukan	keberatan	atas	keberpihakan	pengadilan,	anda	sudah	harus	
memiliki	bukti	bahwa	setidaknya	satu	pejabat	pengadilan	pernah	ambil	bagian	dalam	persidangan	
dimaksud	dalam	kapasitas	tertentu	yang	lain,	bahwa	ia	memiliki	hubungan	dengan	para	pihak,	atau	ia	
memiliki	kepentingan	pribadi	atas	hasil	persidangan.	Alternatifnya,	anda	harus	dapat	menunjukkan	
bahwa	pejabat	tersebut	sudah	membentuk	opini	yang	memengaruhi	pengambilan	keputusannya,	atau	
ada	alasan	lain	yang	menimbulkan	persoalan	serius	tentang	imparsialitas	hakim	tersebut.141	Sebelum	
mengajukan	tuduhan	bias	terhadap	anggota	kehakiman,	periksa	apakah	sudah	ada	aturan	perundang-
undangan	yang	memberi	anda	hak	“free	strike”	(atau,	penolakan	tanpa	harus	memberi	alasan)	
terhadap	pejabat	kehakiman	tersebut	dari	perkara	anda.	
	
B.	PRADUGA	TAK	BERSALAH		

Di	bawah	hukum	internasional,	terdakwa	berhak	atas	praduga	tak	bersalah.142	Sesuai	Pasal	14(2)	
ICCPR:	“Setiap	orang	yang	dikenakan	tuduhan	pidana	memiliki	hak	untuk	dianggap	tidak	bersalah	
sampai	terbukti	bersalah	sesuai	hukum.”	Walau	Pasal	14(2)	tidak	merinci	standar	bukti	yang	
diperlukan,	sudah	diterima	secara	umum	bahwa	suatu	kesalahan	harus	dibuktikan	“sampai	keyakinan	
mendalam	penguji	fakta	atau	melampaui	keraguan	yang	wajar,	tergantung	standar	bukti	mana	pun	
yang	memberikan	perlindungan	terbesar	bagi	praduga	tak	bersalah	di	bawah	hukum	nasional.”143	
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Apakah	praduga	ini	berlaku	dalam	pembelaan	afirmatif	yang	mungkin	akan	diajukan	klien	saat	sidang?	
Belum	tentu.	Pasal	6(2)	Konvensi	HAM	Eropa,	misalnya,	tidak	melarang	praduga	yang	bersifat	hukum	
atau	fakta,	namun	menyatakan	bahwa	segala	aturan	yang	menggeser	beban	pembuktian	kepada	
pembela	harus	dibatasi	dalam	“batas-batas	wajar	yang	memperhitungkan	nilai	penting	dari	apa	yang	
sedang	dipertaruhkan	dan	menjaga	hak	pembelaan.”144	Sejauh	keseluruhan	beban	pembuktian	tetap	
ada	pada	jaksa,	praduga	tak	bersalah	secara	umum	tidak	melarang	statuta	atau	aturan	yang	
mengalihkan	beban	pembuktian	kepada	klien	untuk	membangun	pembelaannya	dalam	perkara	
tertentu.	Oleh	karena	itu,	jika	klien	anda	berargumen	bahwa	ia	bertindak	dalam	pembelaan	diri	atau	di	
bawah	tekanan,	maka	beban	pembuktian	untuk	menunjukkan	bahwa	pembelaan	tersebut	berlaku	
kemungkinan	akan	bergeser	pada	anda.	
	
Pejabat	perkara,	hakim,	dan	otoritas	publik	memiliki	kewajiban	untuk	menjaga	praduga	tak	bersalah	
dengan	“tidak	menarik	kesimpulan	hasil	persidangan	lebih	awal.”145	Perhatikan	dengan	saksama	
penampilan	klien	selama	persidangan	guna	menjaga	praduga	tak	bersalah	tersebut.	Contohnya,	
siaplah	untuk	mengajukan	keberatan	jika	pengadilan	mengharuskan	klien	memakai	borgol,	rantai	di	
kaki	atau	seragam	tahanan	di	ruang	sidang	tanpa	alasan	yang	wajar.	
	
C.	HAK	UNTUK	HADIR	DI	PERSIDANGAN		

Agar	dapat	menjalankan	pembelaan	dengan	benar,	segera	dapatkan	akses	ke	klien	anda	di	pengadilan	
terbuka	untuk	menyampaikan,	antara	lain,	tentang	bukti	dan	keterangan	saksi.	Oleh	karena	itu,	klien	
harus	hadir	pada	persidangan	untuk	ikut	dalam	pembelaannya	sendiri.146	Agar	keikutsertaan	klien	
dalam	pembelaan	bermakna,	ia	harus	dapat	memahami	apa	yang	terjadi	selama	sidang.	Sebagaimana	
dicatat	dalam	Bab	2,	hukum	internasional	menetapkan	bahwa	setiap	orang	berhak	“[u]ntuk	
mendapatkan	bantuan	juru	bahasa	cuma-cuma	jika	ia	tidak	dapat	memahami	atau	berbicara	dalam	
bahasa	yang	digunakan	di	pengadilan.”147	Pastikan	bahwa	juru	bahasa	yang	disediakan	pengadilan	
kompeten	dan	berpengalaman,	dan	setiap	kali	anda	mengamati	juru	bahasa	gagal	menerjemahkan	
dengan	akurat,	ajukan	keberatan.	Secara	umum,	hak	atas	juru	bahasa	juga	mencakup	penerjemahan	
semua	dokumen	yang	relevan.148	Jika	dikabulkan,	hak	atas	bantuan	juru	bahasa	biasanya	cuma-cuma	
dan	tidak	boleh	dibatasi	dengan	meminta	bayaran	dari	klien	anda	setelah	putusan	dijatuhkan.	
	

Mengatasi	Kendala		
•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	klien	memecat	saya?		

Ini	adalah	respons	yang	umum	di	antara	klien-klien	yang	diancam	hukuman	mati.	Sering,	
mereka	tidak	bisa	lagi	mengendalikan	apa	pun	dalam	hidupnya—apa	yang	meerka	makan,	
dengan	siapa	mereka	boleh	berbicara,	kapan	mereka	tidur,	apakah	mereka	diizinkan	cukur—
dan	memecat	pemvelanya	menjadi	satu-satunya	kesempatan	bagi	mereka	untuk	menjalankan	
kendali	tertentu.	
	
Penting	untuk	mengenali	bahwa	respons	ini	sering	dapat	dikaitkan	dengan	runtuhnya	hubungan	
pengacara-klien.	Menghabiskan	waktu	dengan	klien	anda	untuk	membangun	hubungan	
kepercayaan	adalah	langkah	krusial	pertama	untuk	memastikan	bahwa	klien	anda	akan	
mengizinkan	anda	menyajikan	pembelaan	paling	efektif.	Komunikasi	terbuka	dengan	klien	akan	
memberi	manfaat	kepada	klien	anda	di	luar	dari	hubungannya	dengan	anda,	dan	dapat	
meningkatkan	kesejahterannya	secara	umum.	
	
Bila	mungkin,	coba	bahas	tentang	ketakutan	yang	ada	di	balik	keputusannya	untuk	memecat	
anda.	Penting	anda	menegaskan	kepadanya	bahwa	ia	adalah	mitra	dalam	pembelannya	sendiri,	
dan	bahwa	anda	akan	mendengarkan	kekhawatirannta	dan	preferensinya.	Beri	waktu	untuk	
menjelaskan	perkembangan	terkini	dalam	kasusnya—atau	untuk	membahas	kekhawatirannya	
tentang	tidak	adanya	aktivitas	dalam	kasusnya.	
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D.	HAK	UNTUK	MENGONFRONTIR	DAN	MEMERIKSA	SAKSI		

Klien	memiliki	hak	untuk	memeriksa	saksi	yang	memberatkannya.	Hak	ini	juga	membolehkan	terdakwa	
untuk	mendatangkan	saksi	yang	meringankan	di	bawah	kondisi	serupa	dengan	saksi	yang	
memberatkannya.149	Prinsip	umum	yang	diadopsi	kebanyakan	negara	adalah	bahwa	para	tersangka	
harus	diizinkan	untuk	memanggil	dan	memeriksa	saksi	mana	pun	yang	kesaksiannya	dianggap	relevan	
untuk	perkaranya.	Sama	halnya,	mereka	harus	dapat	memeriksa	saksi	mana	pun	yang	dipanggil,	atau	
yang	keterangannya	dijadikan	tumpuan	oleh	jaksa.	Ada	beberapa	hak	lain	yang	muncul	dari	prinsip-
prinsip	dasar	ini.	Pertama,	para	pihak	harus	diperlakukan	setara	berkenaan	dengan	pengajuan	bukti	
dengan	cara	pemeriksaan	saksi.	Kedua,	jaksa	harus	memberi	tahu	kepada	anda	nama-nama	para	saksi	
yang	hendak	dipanggil	ke	persidangan	dalam	waktu	yang	wajar	sebelumnya	agar	anda	memiliki	waktu	
yang	cukup	untuk	mempersiapkan	pembelaan	klien	anda.	Terakhir,	klien	anda	juga	memiliki	hak	untuk	
hadir	pada	saat	saksi	memberikan	keterangannya	dan	hanya	dapat	dibatasi	dalam	keadaan	luar	biasa,	
seperti	ketika	saksi	memiliki	ketakutan	yang	beralasan	akan	kemungkinan	balas	dendam	oleh	
terdakwa.	
		
Untuk	mencegah	pelanggaran	hak	terdakwa	untuk	memeriksa	dan	diperiksakan	untuknya	saksi	yang	
memberatkannya,	anda	harus	mendesak	pengadilan	untuk	mencermati	dengan	saksama	segala	klaim	
oleh	jaksa	tentang	kemungkinan	balas	dendam.	Dikeluarkannya	klien	atau	terdakwa	penyerta	dari	
ruang	pengadilan	hanya	boleh	terjadi	dalam	kondisi	yang	benar-benar	valid.	Segera	ajukan	keberatan	
jika	saksi	diperiksa	tanpa	kehadiran	baik	terdakwa	atau	pembela.	Sama	halnya,	penggunaan	
keterangan	saksi	anonim	di	persidangan	secara	umum	tidak	diperkenankan,	karena	merupakan	
pelanggaran	atas	hak	terdakwa	untuk	memeriksa	atau	diperiksakan	untuknya	saksi	yang	
memberatkannya.		
	
Pengadilan	HAM	Eropa	berpendapat	bahwa	hak	atas	peradilan	yang	adil	dalam	perkara	pidana	
mencakup	“hak	setiap	pihak	yang	didakwa	dengan	perbuatan	pidana	…	untuk	tetap	diam	dan	tidak	
mengatakan	apa	pun	yang	dapat	mempersalahkan	dirinya.”150	Dalam	perkara	Saunders	v.	United	
Kingdom,	walaupun	tidak	secara	spesifik	disebut	dalam	Pasal	6	Konvensi	HAM	Eropa,	Pengadilan	
menjelaskan	bahwa	hak	untuk	diam	dan	hak	untuk	tidak	dipidanakan	berdasarkan	keterangannya	
semata	adalah	“standar	internasional	yang	diakui	secara	umum	yang	ada	di	inti	dari	apa	yang	dianggap	
prosedur	yang	adil	di	bawah	Pasal	6.”151	Hak-hak	ini	ada	untuk	melindungi	tersangka	terhadap	
tindakan	yang	tidak	pantas	oleh	otoritas—apa	pun	yang	dapat	digunakan	untuk	memaksa	klien	anda	
bersaksi	melawan	diri	atau	mengakui	kesalahannya.	Hak	untuk	tidak	merugikan	diri	sendiri,	secara	
khusus,	menganggap	bahwa	jaksa	dalam	perkara	pidana	akan	perlu	membuktikan	dakwaannya	
terhadap	tersangka	tanpa	menggunakan	bukti	yang	didapat	melalui	metode	pemaksaan	atau	tekanan	
yang	melawan	kehendak	tersangka.	Maka,	hak	ini	secara	erat	dikaitkan	dengan	praduga	tak	bersalah	
yang	terkandung	dalam	Konvensi	HAM	Eropa	Pasal	6(2).		
	
Hak	ini	artinya	bahwa	klien	anda	boleh	tetap	diam	dan	tidak	bersaksi	di	persidangan	jika	ia	memiliki	
pilihan	tersebut.152	Secara	umum,	sikap	diam	oleh	tersangka	tidak	boleh	digunakan	untuk	
membuktikan	kesalahan	dan	tidak	boleh	ada	konsekuensi	negatif	dari	pelaksanaan	hak	untuk	diam	
oleh	tersangka.		
	
E.	HAK	UNTUK	MENGETAHUI	DASAR	PUTUSAN	PENGADILAN	

Anda	harus	dengan	gigih	mengadvokasi	hak	klien	untuk	mengakses	opini	tertulis	dan	berdasar	dari	
pengadilan,	yang	dipenuhi	segera.	Hak	ini	melekat	pada	hak	atas	peradilan	yang	adil	dan	merupakan	
dasar	dari	hak	klien	anda	untuk	banding.	Jika	pengadilan	tidak	secara	otomatis	menyediakan	putusan	
tertulisnya,	anda	perlu	mendesak	pengadilan	untuk	menyediakan	dokumen	semacam	itu.	
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Pasal	6	Konvensi	HAM	Eropa	(ECHR)	mensyaratkan	pengadilan-pengadilan	Eropa	untuk	menjelaskan	
dasar	putusannya	dalam	perkara-perkara	pidana.	Walau	pengadilan	tidak	diwajibkan	untuk	
memberikan	penjelasan	rinci	untuk	setiap	aspek	keputusannya,	mereka	perlu	menjelaskan	secara	
spesifik	menjelaskan	segala	persoalan	yang	bersifat	fundamental	untuk	hasil	suatu	perkara.153	
Rekomendasi	terkait	Konsistensi	dalam	Putusan	Dewan	Eropa	secara	spesifik	membahas	mengenai	
perlunya	memberikan	alasan	ketika	menjatuhkan	vonis.154	Demikian	pula,	pasal	74(5)	dari	Statuta	
Mahkamah	Pidana	Internasional	menyatakan	bahwa	keputusan	Trial	Chamber	“[dibuat]	tertulis	dan	
berisi	pernyataan	lengkap	dan	beralasan	dari	temuan	Trial	Chamber	mengenai	bukti	dan	kesimpulan.”		
	
Putusan	juri	dalam	hukum	negara-negara	common	law	sering	tidak	disertai	penjelasan	tertulis	apa	pun	
mengenai	dasar	putusannya.155	Maka	pelajari	prosedur	juri	setempat.	Secara	khusus,	perhatikan	
pertanyaan	atau	instruksi	kepada	juri	yang	dirumuskan	hakim.	Periksa	apakah	presisi,	tidak	
menyesatkan,	mencakup	pertanyaan-pertanyaan	yang	sesuai	dengan	“teori	kasus”	pembela,	dan	bila	
perlu	gunakan	hak	untuk	mengajukan	keberatan	atau	meminta	hakim	untuk	menambahkan	atau	
memodifikasi	pertanyaan.	Selain	itu,	jika	diizinkan,	minta	kepada	anggota	juri	untuk	ditanya	
pendapatnya	masing-masing	tentang	putusan	mereka.	Kemudian,	minta	izin	hakim	untuk	berbicara	
dengan	anggota	juri	setelah	proses	persidangan	selesai.	
	

II.	STRATEGI	PERSIDANGAN		

Agar	dapat	secara	efektif	melakukan	pembelaan	di	persidangan,	pertimbangkan	dengan	saksama	
bagaimana	mengembangkan	strategi	persidangan.	Pertama	dan	utama,	bangun	teori	kasus	yang	akan	
menentukan	bentuk	umum	pembelaan	anda	di	persidangan.	Teori	kasus	akan	memandu	anda	melalui	
bukti	yang	hendak	diajukan,	termasuk	pemilihan	saksi	dan	barang	bukti.	Suatu	teori	kasus	yang	
disusun	baik	akan	dapat	memandu	anda	melalui	seluruh	tahap	persidangan,	termasuk	pemilihan	juri,	
pemeriksaan	saksi,	argumen	pembuka	dan	penutup.	
	
Panduan	ini	hendak	menyediakan	beberapa	aturan	umum	tentang	strategi	persidangan.	Sebagian	di	
antaranya,	seperti	pengembangan	teori	kasus,	memiliki	aplikasi	universal.	Lainnya,	seperti	pemilihan	
juri,	hanya	akan	berlaku	di	yurisdiksi	tertentu.	Selain	itu,	strategi	persidangan	juga	akan	dipengaruhi	
oleh	aturan	dan	budaya	setempat,	serta	penilaian	anda	tentang	bagaimana	pembuat	keputusan	
(hakim	atau	juri)	akan	menanggapi	taktik	yang	anda	gunakan.	
	
A.	MENGEMBANGKAN	TEORI	KASUS		

Persidangan	adalah	ajang	persaingan	antara	dua	versi	kejadian:	versi	yang	diajukan	jaksa,	dan	versi	
yang	diajukan	pembela.	Teori	kasus	penting	guna	memastikan	bahwa	perkara	yang	diajukan	oleh	
pembela	konsisten	dan	dapat	dipercaya.	Teori	kasus	juga	dapat	memberi	panduan	bagi	investigasi	
pembelaan	anda.	Contohnya,	teori	anda	bisa	saja	mengatakan	bahwa	klien	membunuh	korban	dalam	
upaya	pembelaan	diri.	Atau,	bisa	saja	bahwa	ini	adalah	kasus	kesalahan	identitas	dan	klien	anda	tidak	
bersalah	atas	kejahatan	apa	pun.	Teori	mana	pun	yang	dipilih,	sampaikan	bukti	yang	konsisten	dengan	
teori	anda,	dan	beri	penjelasan	untuk	bukti	yang	terlihat	melemahkan	teori	anda.	
	
1.	Komprehensif	

Suatu	teori	kasus	yang	baik	akan	bersifat	komprehensif.	Teori	anda	harus	dapat	mengikat	semua	fakta	
yang	beragam	dari	perkara	ini	menjadi	satu	narasi	tunggal	yang	padu.	Suatu	teori	kasus	lebih	dari	
sekadar	pembelaan	hukum.	Teori	kasus	yang	baik	harus	cukup	sederhana	untuk	dapat	dipahami	orang	
awam	sementara	juga	menyajikan	narasi	yang	dapat	menceritakan	setiap	potong	bukti	yang	akan	
diajukan	dalam	perkara.	Anda	harus	menganalisis	semua	fakta	dan	argumen	hukum	yang	dapat	anda	
sajikan,	dan	memilih	teori	kasus	yang	paling	tepat	untuk	menjelaskan	setiap	unsurnya.	
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2.	Konsisten	

Guna	meyakinkan	juri	mengenai	teori	kasus	anda,	teori	anda	harus	konsisten.	Dalam	persidangan	
hukuman	mati,	anda	perlu	menimbang	baik	tahap	pembuktian	maupun	tahap	vonis	dari	persidangan.	
Tema	yang	anda	sajikan	selama	kedua	fase	tersebut	harus	konsisten.	Dengan	kata	lain,	teori	anda	pada	
tahap	pembuktian	dari	persidangan	haruslah	melengkapi,	mendukung,	dan	meletakkan	dasar	bagi	
teori	pada	tahap	pembelaan.	Jika	anda	mengambil	posisi	yang	bertentangan	pada	tahap	pembuktian	
dan	tahap	vonis,	anda	akan	kehilangan	kredibilitas	di	muka	hakim	dan	juri.	Maka	anda	perlu	berhati-
hati	bagaimana	merumuskan	satu	teori	tunggal	yang	konsisten	yang	akan	diperkuat	baik	pada	tahap	
pembuktian	maupun	pembelaan	pada	persidangan.	
	
Beberapa	pengacara	mungkin	akan	tergoda	untuk	menyampaikan	segala	macam	argumen	dan	teori	
yang	mungkin	terpikirkan,	mempertentangkan	setiap	titik	bukti,	betapa	pun	konsekuensinya,	sekalipun	
teori-teori	itu	saling	berkontradiksi.	Ini	adalah	kesalahan	yang	perlu	kita	hindari.	Jika	anda	
menawarkan	teori	yang	saling	bersaing,	juri	tidak	akan	tahu	teori	kasus	mana	yang	harus	dipercaya.	
Maka	lebih	baik	fokus	pada	satu	teori	kasus	naratif	tunggal	dan	buat	presentasi	bukti	anda	konsisten	
dengan	teori	tersebut.	
	
3.	Konstan		

Hakim	dan	juri	mulai	membentuk	opini	tentang	suatu	perkara	sejak	dini.	Karena	itu,	anda	harus	siap	
untuk	mempresentasikan	teori	kasus	anda	secara	konstan,	pada	setiap	tahap	persidangan,	termasuk	
pada	tahap	pemilihan	juri,	penyiapan	saksi,	permohonan	prapersidangan,	pernyataan	pembuka,	
presentasi	bukti	dan	argumen	penutup.	
	
Pastikan	untuk	mengajukan	konsep-konsep	yang	akan	menjadi	penting	pada	tahap	vonis	sejak	dini.	
Contohnya,	jika	persoalan	kesehatan	mental	adalah	bagian	dari	teori	kasus	anda	pada	tahap	vonis,	
maka	anda	sudah	harus	mengajukan	bukti	yang	relevan	dengan	kesehatan	mental	sejak	tahap	
pembuktian.	Jika	anda	berpraktik	di	yurisdiksi	di	mana	perkara	digelar	di	depan	juri,	dan	jika	anda	
dapat	mengajukan	pertanyaan	tentang	calon	juri,	anda	harus	menanyakan	kepada	mereka	pertanyaan	
yang	akan	memperkuat	tema	yang	akan	mereka	dengar	sepanjang	presentasi	bukti.	
	
4.	Ringkas		

Di	perkara	yang	kompleks	sekalipun,	anda	biasanya	sudah	akan	dapat	menyatakan	teori	kasus	secara	
ringkas,	sering	dalam	satu	frasa	atau	dalam	satu	atau	dua	kalimat.	Suatu	pernyataan	yang	ringkas	dan	
sederhana	dari	tema	anda	dapat	diulang	sepanjang	persidangan,	sepanjang	argumen	dan	presentasi	
bukti.	Pengulangan	tema	sederhana	akan	membantu	hakim	dan/atau	juri	mengingat	teori	kasus	anda.	
	
B.	MENGIDENTIFIKASI	SAKSI	YANG	AKAN	ANDA	PANGIL		

1.	Saksi	Seperti	Apa	yang	Harus	Saya	Panggil?		

Jumlah	dan	tipe	saksi	yang	harus	anda	panggil	akan	sangat	bervariasi	tergantung	pada	perbuatan	
pidana	yang	didakwakan	kepada	klien	anda,	kekuatan	perkara	penuntut	dan	sumber	daya	yang	
tersedia	kepada	anda	dan	klien	anda.	Dalam	beberapa	keadaan	yang	jarang,	anda	dapat	membela	
klien	sebaik-baiknya	justru	dengan	tidak	memanggil	saksi	mana	pun	dan	memfokuskan	pembelaan	
pada	ketidakmampuan	jaksa	memenuhi	beban	pembuktiannya	untuk	setiap	unsur	pidana	yang	
didakwakan.	Namun	dalam	banyak	perkara,	akan	perlu	menghadirkan	dan	memeriksa	saksi	untuk	
membela	klien	anda.	Keputusan	mengenai	jenis	dan	jumlah	saksi	yang	akan	dipanggil	harus	dibuat	
berdasarkan	keterlibatan	langsung	dengan	klien	anda.	
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2.	Saksi	Fakta		

Saksi	fakta	sering	menjadi	factor	krusial	dalam	strategi	pembelaan	yang	sukses,	dan	hal	ini	dibahas	di	
Bab	4.	Saksi	yang	hadir	bersama	klien	anda	pada	saat	kejadian	dapat	memberikan	alibi	(sehingga,	tidak	
bersalah)	bagi	klien	anda.	Saksi	yang	hadir	di	tempat	kejadian	perkara	mungkin	dapat	bersaksi	bahwa	
mereka	tidak	melihat	klien	anda,	bahwa	pelakunya	adalah	orang	lain,	atau	bahwa	klien	anda	bertindak	
untuk	membela	diri.	Saksi	yang	hadir	bersama	klien	pada	saat	penangkapan	juga	sering	dapat	memberi	
informasi	berharga	tentang	tindakannya	dan	perilaku	polisi.	
	
3.	Saksi	Karakter	

Anggota	keluarga	dan	saksi	yang	sudah	mengenal	klien	anda	lama	dapat	memberi	kesaksian	yang	
menguntungkan	tentang	karakter	klien	anda	atau	kesaksian	yang	mungkin	berguna	untuk	
memanusiakan	klien	anda.	Di	masyarakat	perdesaan	di	Afrika,	kepala	desa	dapat	menjadi	saksi	
karakter	yang	persuasif.	Mantan	atasan,	pemimpin	agama,	dan	guru	juga	dapat	memberikan	kesaksian	
yang	kuat	tentang	karakter	baik	klien	anda.	
	
4.	Keterangan	Ahli		

Jika	ada	dana,	penting	untuk	mempertimbangkan	memanggil	saksi	ahli	untuk	memberikan	pendapat	
tentang	keandalan	teknik	investigasi	jaksa	dan	bukti	forensik,	termasuk	laporan	visum	yang	
mengindikasikan	penyebab	kematian,	barisan	identifikasi	tersangka	atau	“lineup,”	uji	balistik,	bukti	
DNA,	dan	sidik	jari.	Saksi-saksi	ini	dibahas	secara	rinci	di	Bab	4	dan	5.	Jika	keterangan	saksi	ahli	amat	
penting	untuk	perkara	klien	anda,	klien	anda	berhak	mendapatkan	keterangan	saksi	seperti	itu.156	
Sebelum	merekrut	saksi	ahli	atau	meminta	pengadilan	menunjuk	ahli	seperti	ini,	periksa	kebenaran	
kredensial	ahli	dan	tentukan	apakah	mereka	memenuhi	syarat	sebagai	ahli	di	yurisdiksi	anda.		
	
5.	Apakah	Klien	Saya	Perlu	Bersaksi?	

Sebagaimana	dicatat	di	atas,	klien	anda	berhak	untuk	tidak	dipidana	berdasarkan	keterangannya	
sendiri	dan	berhak	untuk	diam.157	Karena	hal	ini,	salah	satu	keputusan	paling	fundamental	dalam	
membela	suatu	perkara	hukuman	mati	adalah	apakah	klien	anda	akan	bersaksi.	Mengizinkan	terdakwa	
untuk	menyatakan	secara	afirmatif	ketidakbersalahannya	dan	menyampaikan	cerita	dari	sisi	dia	dapat	
menjadi	alat	yang	sangat	kuat.	Sebaliknya,	jika	klien	anda	tidak	memiliki	kemampuan	untuk	menjadi	
saksi	yang	meyakinkan,	atau	jika	ia	tidak	memiliki	kemampuan	untuk	menjalani	pemeriksaan	silang	
yang	gencar,	makan	kepentingan	klien	anda	akan	paling	aman	jika	ia	tidak	memberi	keterangan.	
Keputusan	apakah	ia	akan	bersaksi	ada	pada	klien	anda;	namun,	anda	harus	membantu	klien	anda	
dengan	memberinya	saran	bagaimana	kesaksiannya	dapat	membantu	atau	merugikan	pembelaannya	
secara	umum	dan	bagaimana	kesaksiannya	dapat	memengaruhi	strategi	dan	tema	yang	sudah	anda	
kembangkan.	
		
6.	Bagaimana	Jika	Saksi	Menolak	Bekerja	Sama?		

Jika	anda	mengidentifikasi	saksi	yang	dapat	membantu	perkara	klien	anda,	namun	menolak	bekerja	
sama,	anda	perlu	mencoba	untuk	memaksakan	partisipasinya	dalam	pemeriksaan.	Di	banyak	yurisdiksi	
pengadilan	dapat	mengeluarkan	pemanggilan	paksa	(subpoena)	untuk	memaksa	saksi	hadir;	pastikan	
anda	sudah	mengenali	proses	yang	tersedia	di	yurisdiksi	anda	untuk	memaksa	saksi	semacam	ini	hadir.	
Namun	sadari	bahwa	Komite	HAM	sudah	memberi	peringatan	bahwa	hak	untuk	memaksakan	
kehadiran	saksi,	setidaknya	di	bawah	Pasal	14(3)(e),	terbatas	pada	situasi	di	mana	ketidakmampuan	
untuk	melakukan	hal	tersebut	akan	melanggar	prinsip	kesetaraan	(equality	of	arms).158		
	

7.	Apa	Yang	Perlu	Dilakukan	Setelah	Memilih	Saksi?		

Begitu	anda	sudah	memutuskan	saksi	mana	yang	akan	dipanggil,	anda	bertanggung	jawab	untuk	
memastikan	mereka	siap	untuk	memberi	kesaksian	dan	dapat	hadir	di	pengadilan.	Sekurang-
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kurangnya,	ini	berarti	memberi	mereka	saran	tentang	etika	di	ruang	sidang	dan	cara	berpakaian.	Sama	
halnya,	anda	perlu	memastikan	bahwa	saksi	anda	tahu	kapan	dan	di	mana	persidangan	akan	
dilangsungkan	dan	mengambil	segala	langkah	untuk	memastikan	bahwa	mereka	dapat	hadir	di	
persidangan	di	mana	mereka	diharapkan	akan	bersaksi.	Di	masyarakat	perdesaan	yang	akses	jalannya	
buruk,	saksi	mungkin	akan	membutuhkan	lebih	dari	satu	hari	untuk	melakukan	perjalanan	ke	
pengadilan,	dan	mereka	akan	perlu	pemberitahuan	lebih	awal.	Transportasi	sering	menjadi	persoalan	
yang	menantang.	Jika	anda	tidak	mampu	menyediakan	transportasi	sendiri,	pertimbangkan	untuk	
mengajukan	permohonan	untuk	mendapatkan	dana	yang	diperlukan	untuk	mengganti	biaya	
transportasi	publik,	akomodasi,	dan	uang	makan	saksi.	Jika	saksi	tidak	dapat	hadir	di	persidangan	di	
mana	mereka	diharapkan	akan	bersaksi,	segera	beri	tahu	kepada	pengadilan	untuk	meminta	
perpanjangan.	Jika	pengadilan	menolak	penundaan	sidang,	maka	anda	wajib	mengajukan	keberatan	
formal.	
	
Saksi	juga	perlu	dipersiapkan	pada	tataran	substantif.	Untuk	menghindari	manipulasi	saksi,	beberapa	
yurisdikasi	memberi	batasan	tegas	tentang	seberapa	banyak	akses	yang	dimiliki	pengacara	kepada	
saksi	sebelum	persidangan.	Namun,	jika	yurisdiksi	anda	mengizinkan	anda	melakukannya,	
mempersiapakn	saksi	dengan	memberikan	rangkuman	bagaimana	keterangannya	masuk	ke	dalam	
strategi	dan	tema	perkara	anda	sering	dapat	menghasilkan	suatu	kesaksian	yang	kuat	dan	berguna.	
Bila	mungkin,	anda	perlu	mengizinkan	saksi	meninjau	bukti	yang	akan	ditampilkan	dan	barang	bukti	
yang	akan	anda	tanyakan	kepada	saksi.	Demikian	pula	disarankan	untuk	memberitahukan	kepada	saksi	
pertanyaan	yang	anda	perkirakan	akan	ditanyakan	pada	pemeriksaan	silang	oleh	lawan.	Ketika	
mempersiapkan	saksi,	kewajiban	anda	adalah	untuk	membantu	saksi	menyampaikan	keterangannya	
sendiri	dan	bukan	kesaksian	yang	disukai	oleh	klien	anda.	
	
C.	MENGIDENTIFIKASI	BUKTI	DAN	BARANG	BUKTI	YANG	AKAN	ANDA	AJUKAN		

Bukti	nyata	dan	barang	bukti	dapat	memiliki	dampak	yang	sangat	persuasif	bagi	hakim	atau	juri.	
Tidak	ada	hal	yang	lebih	kuat	bagi	pengadilan	atau	juri	untuk	sampai	pada	kesimpulannya	sendiri	selain	
dengan	melihat,	menyentuh,	mencium	dan/atau	mendengar	suatu	bukti.	Sebagai	contoh,	keterangan	
saksi	terkait	tempat	kejadian	perkara	akan	menjadi	lebih	meyakinkan	jika	anda	dapat	menampilkan	
foto	aktual	yang	mendukung	keterangan	saksi.	
	
Sementara	hal-hal	spesifik	dari	setiap	perkara	akan	menentukan	bukti	dan	barang	bukti	seperti	apa	
yang	akan	dihadirkan,	anda	mungkin	akan	memikirkan	apakah	bukti	fisik	ada	dan	dapat	membuktikan	
ketidakbersalahan	klien	anda.	Laporan	ahli	yang	meringankan	tentang	persoalan	forensik,	seperti	
balistik,	bukti	DNA,	atau	sidik	jari,	harus	disampaikan	untuk	dipertimbangkan	hakim	atau	juri.	Demikian	
pula	halnya,	jika	anda	memiliki	laporan	ahli	yang	berguna	atau	surat-surat	yang	menjelaskan	kondisi	
psikologis	klien,	anda	perlu	menimbang	untuk	mengajukan	hal	tersebut	sebagai	bukti.	Sejauh	yurisdiksi	
anda	mengizinkannya,	anda	mungkin	juga	dapat	mengajukan	bukti	demonstratif	yang	menggambarkan	
klien	anda	dari	sudut	pandang	yang	baik	(seperti	penghargaan,	piala,	medali	militer)	dan	bukti	yang	
membantu	memanusiakan	klien	anda	(seperti	foto	keluarga).	
	
D.	PEMILIHAN	JURI		

Pengadilan	oleh	juri	adalah	hal	umum	dalam	sistem	peradilan	pidana	common	law,	dan	mulai	semakin	
banyak	disyaratkan	di	yurisdiksi	hukum	kontinental	juga.	Pemilihan	juri	adalah	salah	satu	peran	paling	
penting	yang	anda	miliki	sebagai	pembela	terpidana	mati.	Klien	anda	memiliki	hak	atas	juri	yang	bebas	
dari	bias	dan	yang	bersedia	untuk	mempertimbangkan	pembelaan	yang	akan	anda	tawarkan.	Adalah	
tanggung	jawab	anda	untuk	memastikan,	sejauh	batas	kemampuan	anda	di	bawah	aturan-aturan	
yurisdiksi	yang	berlaku,	bahwa	panel	juri	terdiri	dari	orang-orang	yang	akan	memberi	pertimbangan	
yang	adil	kepada	klien	anda.	
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Anda	perlu	mengetahui	aturan-aturan	di	yurisdiksi	anda	terkait	pemeriksaan	dan	keberatan	atas	juri	
tertentu.	Kebanyakan	yurisdiksi	common	law	memiliki	aturan	yang	untuk	memeriksa	dan	
mempertanyakan	kelayakan	juri	atas	alasan	bias	dalam	setiap	perkara	pidana.	Selain	itu,	mungkin	ada	
aturan	khusus	yang	berlaku	hanya	untuk	perkara	pidana	mati;	misalnya,	aturan	mengenai	apakah	juri	
bersedia	untuk	menimbang	hukuman	mati	sebagai	hukuman	pidana.	
	
Dalam	memilih	juri	untuk	perkara	pidana	mati,	ada	tiga	pertanyaan	yang	harus	diajukan:	
	
1.	Apakah	juri	ini	mampu	menimbang	semua	bukti	dengan	adil?	

Ajukan	pertanyaan	yang	dirancang	untuk	mengungkap	apakah	setiap	juri	bersedia	mendengarkan	
bukti	dengan	adil,	tanpa	bias	atau	prasangka.	Pastikan	bahwa	masing-masing	juri	tidak	memiliki	
prasangka	dan	bias	terhadap	klien	anda	atas	dasar	ras,	gender,	agama,	atau	pengelompokan	sosial	
lainnya.	Ajukan	pertanyaan	kepada	masing-masing	juri	yang	dapat	mengungkap	apakah	mereka	
bersedia	menimbang	dengan	saksama	bukti	meringankan	(ini	khususnya	penting	jika	juri	memainkan	
peran	dalam	proses	vonis).	Pertanyaan-pertanyaan	ini	juga	menjadi	peluang	untuk	mengajukan	tema	
dan	teori	kasus	yang	akan	anda	kembangkan	sepanjang	persidangan.	Sebagai	contoh,	jika	anda	
mengajukan	bukti	masalah	kesehatan	mental,	ajukan	pertanyaan	yang	dirancang	untuk	memastikan	
bahwa	masing-masing	juri	bersedia	menimbang	bukti	kesehatan	mental	dalam	musyawarahnya.	Ini	
memiliki	dua	kegunaan:	mengizinkan	anda	untuk	menemukan	dan	mempersoalkan	juri	mana	pun	yang	
mungkin	bias	terhadap	bukti	seperti	itu,	dan	memberi	anda	peluang	untuk	membuka	wacana,	pada	
tahap	dini	persidangan,	bahwa	pertanyaan	terkait	kesehatan	mental	akan	memainkan	peran	dalam	
narasi	yang	hendak	anda	sajikan.	
	
2.	Apakah	juri	ini	akan	meringankan	klien	saya	selama	musyawarah?		

Juri	tertentu,	karena	latar	belakang	atau	pengalaman	mereka,	mungkin	akan	lebih	bersimpati	pada	
klien	anda,	atau	pada	argumen	yang	hendak	anda	ajukan	terkait	kesalahan,	karakter,	dan	riwayat	
hidup	klien	anda.	Sejauh	mungkin,	arahkan	pertanyaan	sedemikian	rupa	sehingga	para	calon	juri	ini	
akan	diizinkan	untuk	duduk	di	panel	juri.	
	
Sering	tujuan	ini	mengharuskan	anda	mengajukan	pertanyaan	dalam	cara	yang	akan	membuat	jaksa	
sulit	menemukan	dasar	hukum	untuk	mempersoalkan	para	juri	ini.	Contohnya,	jaksa	mungkin	akan	
mengecualikan	juri	yang	menyatakan	keengganannya	untuk	bertugas	dalam	perkara	yang	diancam	
hukuman	mati.	Jika	anda	yakin	orang	ini	akan	menjadi	juri	yang	baik	dan	bersimpati,	yakinkan,	melalui	
pertanyaan-pertanyaan	anda,	bahwa	juri	ini	akan	berlaku	adil	terhadap	kedua	pihak	dan	akan	
menimbang	semua	bukti	yang	dihadirkan.	Contohnya,	anda	dapay	bertanya,	“Anda	tentunya	akan	
mengikuti	hukum	dan	instruksi	hakim,	bukan?”	
		
3.	Apakah	anggota	juri	ini	akan	bersedia	memberi	suara	untuk	hukuman	lain	selain	hukuman	mati?		

Terakhir,	di	sejumlah	kecil	negara	(termasuk	Amerika	Serikat)	di	mana	hukuman	ditentukan	oleh	juri,	
pastikan	bahwa	masing-masing	juri	bersedia	menimbang	alternatif	lain	untuk	hukuman	mati.	Ajukan	
pertanyaan	yang	dirancang	untuk	mengungkap	apakah	juri	tertentu	lebih	condong	memilih	hukuman	
mati	secara	otomatis	setelah	menemukan	terdakwa	bersalah,	terlepas	dari	bukti	meringankan	atau	
hal-hal	lain	yang	melingkupi.	
	
E.	MEMERIKSA	SAKSI		

1.	Pemeriksaan	Langsung	

Pemeriksaan	langsung	adalah	peluang	anda	untuk	memaparkan	perkara	klien	anda.	Pemeriksaan	
langsung	digunakan	untuk	memajukan	strategi	pembelaan	dan	mengembangkan	teori	anda	tentang	
perkara	tersebut.	Jika	klien	memilih	pembelaan	afirmatif,	seperti	tidak	adanya	kapasitas	mental,	maka	
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perlu	ada	kesaksian	yang	memadai	untuk	memenuhi	beban	persuasi	yang	diperlukan.	Dalam	yurisdiksi	
common	law,	mungkin	juga	penting	menggunakan	saksi	untuk	meletakkan	dasar	bagi	barang	bukti	
yang	hendak	anda	ajukan	sebagai	bukti.		
	
Susun	rencana	pemeriksaan	langsung	untuk	setiap	calon	saksi.	Untuk	setiap	saksi	yang	anda	
rencanakan,	tanyakan	terlebih	dahulu	kepada	diri	sendiri	hal-hal	berikut:	
	
•		 Apa	yang	hendak	saya	buktikan	atau	sanggah	dengan	saksi	ini?	

•		 Bagaimana	keterangan	saksi	ini	akan	berkontribusi	pada	tema	yang	sudah	saya	kembangkan?	

•		 Apakah	saksi	ini	dapat	melemahkan	unsur	mana	pun	yang	didakwakan	kepada	klien	saya?	

•		 Apakah	saksi	ini	dapat	menguatkan	atau	melemahkan	kredibilitas	saksi-saksi	lain?	
•		 Bisakah	saya	menggunakan	saksi	ini	untuk	mengajukan	barang	bukti	mana	pun	yang	sudah	saya	

siapkan?	
	
Hindari	dorongan	untuk	mencoba	membuktikan	terlalu	banyak	melalui	seorang	saksi	saja.	Jika	anda	
terlalu	mengandalkan	satu	saksi,	dan	saksi	itu	kemudian	tidak	lagi	dipercaya	atau	tidak	disukai	oleh	
hakim	atau	juri,	teori	kasus	anda	akan	semakin	tidak	meyakinkan.	
	
Tujuan	lain	dari	pemeriksaan	langsung	adalah	untuk	mendorong	kredibilitas	saksi.	Jika	pantas	
dilakukan,	tanyakan	kepada	saksi	pertanyaan	yang	membuat	mereka	menjelaskan	dasar	dari	
pengetahuan	mereka,	kemampuan	mereka	untuk	mengobservasi	insiden	yang	menjadi	pokok	
kesaksian	dan	tidak	adanya	bias	atau	kepentingan	mereka	terhadap	hasil	dari	perkara.	Untuk	saksi	ahli,	
penting	untuk	membantu	saksi	menjelaskan	keahlian	mereka	dalam	bidang	yang	menjadi	pokok	
kesaksian.	
		
2.	Pemeriksaan	Silang		

Pemeriksaan	silang	memberi	peluang	untuk	melemahkan	saksi	dari	jaksa.	Agar	dapat	mempersiapkan	
diri	dengan	baik	untuk	pemeriksaan	silang,	evaluasi	apa	yang	kira-kira	akan	dikatakan	oleh	saksi	jaksa	
dan	apakah	perlu	untuk	mempertentangkan	informasi	tersebut.	
	
Jika	diizinkan	di	yurisdiksi	anda,	pemeriksaan	silang	sebaiknya	dilakukan	dengan	pertanyaan	yang	
jawabannya	ya	atau	tidak.	Jangan	pernah	mengajukan	pertanyaan	yang	anda	tidak	tahu	jawabannya,	
kecuali	benar-benar	tidak	ada	peluang	bahwa	jawabannya	akan	merusak	pembelaan	anda.	
Pertanyaannya	harus	selalu	berkenaan	dengan	satu	fakta	setiap	kali	tanya	(misalnya,	“Tadi	anda	
mengatakan	anda	melihat	kejadiannya	pukul	7	malam?”	“Matahari	terbenam	pukul	6	sore?”	“Tidak	
ada	penerangan	jalan?”	“Anda	berdiri	dalam	jarak	50	meter?”)	JANGAN	bertanya	seperti	ini:	“Sehingga	
anda	tidak	bisa	melihat	apa	yang	terjadi!”	Dengan	bertanya	seperti	itu,	anda	mengundang	saksi	untuk	
bersikukuh	bahwa	ia	justru	dapat	melihat,	dan	anda	merusak	efek	pemeriksaan	silang	yang	sudah	
dilakukan	dengan	baik	sampai	titik	itu.	
	
Tanyakan	kepada	diri	sendiri	pertanyaan-pertanyaan	berikut	untuk	membantu	mempersiapkan	
pemeriksaan	silang	yang	efektif:	
	
•		 Apakah	saksi	memiliki	bias	atau	motif	untuk	bersaksi	melawan	klien	anda	dan	untuk	jaksa?	

•		 Apakah	ada	bagian	dari	keterangan	saksi	yang	berbenturan	dengan	bagian	lain	dari	
kesaksiannya?	

•		 Apakah	keterangan	saksi	bertentangan	dengan	pernyataan	sebelumnya	tentang	topik	ini?	

•		 Dapatkah	anda	menciptakan	ketidakkonsistenan	dalam	keterangan	saksi	dan	saksi	sebelumnya?	

•		 Apakah	saksi	ada	dalam	posisi	untuk	mengamati	kejadian	yang	sedang	diterangkannya?	
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•		 Apakah	saksi	dapat	membantu	anda	membangun	fakta	yang	melemahkan	aspek-aspek	perkara	
jaksa?	

•		 Dapatkah	saksi	membantu	anda	membangun	fakta	yang	membantu	teori	kasus	atau	tema	anda?	

•		 Dapatkah	anda	meminimalkan	kesaksian	merusak	yang	keluar	selama	pemeriksaan	silang?	

•		 Dapatkah	anda	membuat	saksi	menarik	kembali	atau	mendiskreditkan	kesaksiannya	sendiri?	

•		 Dapatkah	anda	membuat	saksi	mengakui	bahwa	ia	tidak	yakin	tentang	suatu	persoalan	yang	ia	
terangkan	sebelumnya?	

•		 Apakah	dapat	mengangkat	fakta	tambahan	yang	akan	mengurangi	dampak	dari	pemeriksaan	
langsung	saksi?	

•		 Jika	saksi	berlebihan	dalam	menyatakan	pengetahuannya	tentang	suatu	persoalan,	dapatkah	
anda	membuatnya	menarik	kembali	atau	mundur	dari	keterangan	tersebut?	

•		 Apakah	saksi	pernah	didakwa	berbohong	di	bawah	sumpah?	

•		 Apakah	saksi	pernah	diputus	bersalah	atas	suatu	kejahatan?	(Anda	perlu	memeriksa	catatan	
pidana	semua	saksi	dan	menuntut	jaksa	untuk	memberikan	catatan	pidana	yang	mereka	pegang	
kepada	anda).	

•		 Apakah	saksi	pernah	mencoba	mengajukan	bukti	yang	memerlukan	pengetahuan	atau	keahlian	
khusus?	

•		 Apakah	saksi	adalah	ahli	yang	keahlian,	pendidikan,	pengetahuan	atau	pengalamannya	dapat	
dipertanyakan?		

•		 Apakah	ahli	yang	diajukan	jaksa	sudah	memenuhi	persyaratan	kualifikasi	yurisdiksi	anda	sebagai	
saksi	ahli?	

	
Anda	juga	perlu	mempersiapkan	semua	dokumen	dan	barang	bukti	yang	hendak	digunakan	selama	
pemeriksaan	silang.	
	
F.	MENGAJUKAN	DAN	MENYAMPAIKAN	KEBERATAN	ATAS	BUKTI		

1.	Mengajukan	Bukti		

Secara	umum,	sebelum	meminta	pengadilan	untuk	menimbang	suatu	bukti,	anda	harus	memberikan	
dasar	kepada	pengadilan	untuk	menentukan	bahwa	bukti	tersebut	relevan,	otentik	dan	tidak	
melanggar	aturan	pembuktian	di	yurisdiksi	anda.	Syarat	untuk	meletakkan	dasar	ini	tergantung	pada	
aturan	di	yurisdiksi	anda,	sifat	dari	bukti,	dan	tujuan	bukti	itu	diajukan.	Akan	tetapi,	untuk	menentukan	
keaslian	biasanya	akan	memerlukan	saksi	yang	dapat	menerangkan	bahwa	ia	familiar	dengan	barang	
bukti	yang	hendak	diajukan	dan	bahwa	bukti	tersebut	memang	sesuai	yang	diklaim.	Demikian	pula,	
secara	umum	untuk	menentukan	relevansi,	bukti	yang	hendak	diajukan	haruslah	membuat	fakta	yang	
sedang	diperiksa	menjadi	lebih	kuat	atau	lebih	lemah	kebenarannya.	Persiapan	sidang	yang	baik	
mengharuskan	anda	tidak	hanya	menentukan	bukti	mana	yang	hendak	diajukan,	namun	juga	
meyakinkan	bahwa	bukti	tersebut	dapat	diterima	dan	bahwa	ada	saksi	yang	dapat	membantu	
meletakkan	dasar	yang	diperlukan	untuk	mengajukan	bukti	tersebut.	
	
2.	Mengajukan	Keberatan	atas	Bukti	yang	Tidak	Pantas	dan	Desas-Desus		

Setiap	yurisdiksi	menetapkan	batasan	tersendiri	terkait	jenis	bukti	apa	yang	dapat	diajukan	selama	
persidangan	pidana	dan	tujuan	bukti	tersebut	dapat	diterima.	Sementara	tidak	mungkin	untuk	merinci	
semua	jenis	bukti	yang	dapat	dikesampingkan,	dan	pengecualian	atas	aturan	pengesampingan	
tersebut,	ada	beberapa	keberatan	umum	yang	perlu	anda	ketahui.	Misalnya,	banyak	yurisdiksi	
melarang	jaksa	menggunakan	bukti	tentang	karakter	buruk	atau	reputasi	buruk	terdakwa	untuk	
membuktikan	bahwa	ia	telah	melakukan	kejahatan	yang	dituduhkan.	Demikian	pula,	anda	dapat	
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mencegah	jaksa	mengajukan	bukti	dari	kejahatan	masa	lalu	yang	pernah	dilakukan	klien	anda.	Bukti	
yang	didapat	secara	ilegal	atau	tidak	benar	juga	sering	dapat	dikesampingkan	dari	persidangan,	
sebagaimana	dibahas	pada	Bab	6.	Di	beberapa	yurisdiksi,	terhadap	hal-hal	yang	sifatnya	berpraduga	
ekstrem,	seperti	foto-foto	vulgar	TKP,	dapat	diajukan	keberatan	jika	hal-hal	tersebut	tidak	memiliki	
nilai	pembuktian	yang	signifikan.	Anda	juga	dapat	mengajukan	keberatan	atas	keterangan	saksi	jika	ia	
berspekulasi	atau	menebak-nebak,	atau	ia	tidak	memiliki	kualifikasi	sebagai	saksi	ahli	dan	berusaha	
menyampaikan	opini	atau	kesimpulannya.	Terakhir,	anda	dapat	mengajukan	keberatan	jika	jaksa	
berusaha	untuk	mengajukan	dokumen	atau	benda	sebagai	barang	bukti	tanpa	terlebih	dahulu	
menawarkan	bukti	yang	memadai	bahwa	barang	tersebut	memang	sesuai	yang	diklaim	jaksa.	
	
Mungkin	keberatan	paling	penting	yang	perlu	diperhatikan	adalah	desas	desus.	Biasanya,	hanya	
pernyataan	yang	dibuat	pada	persidangan	yang	dapat	diajukan	sebagai	bukti	untuk	membuktikan	
kebenaran	suatu	persoalan	yang	sedang	menjadi	pokok	pemeriksaan.	Alasan	dasar	bagi	aturan	ini	
adalah	bahwa	agar	ada	peradilan	yang	adil,	“seorang	terdakwa	harus	diberikan	peluang	yang	memadai	
untuk	mempertanyakan	dan	memeriksa	saksi	yang	memberatkannya,	baik	pada	saat	saksi	
menyampaikan	keterangannya	atau	di	waktu	lain	selama	persidangan	…”159	Sementara	ini	mungkin	
sudah	jelas	dengan	sendirinya,	implikasi	dari	aturan	ini	mungkin	lebih	berat	untuk	diterapkan	pada	
praktiknya.	Misalnya,	jaksa	yang	terus	menerus	berusaha	mengajukan	keterangan	yang	dibuat	saksi-
saksi	TKP	kepada	aparat	penegak	hukum.	Jika	saksi-saksi	tersebut	tidak	hadir	dalam	sidang	dan	anda	
belum	mendapatkan	kesempatan	untuk	memeriksa	mereka,	ajukan	keberatan	atas	pernyataan	mereka	
sebelumnya	karena	tidak	pantas	dan	tidak	patut	dipertimbangkan	oleh	pengadilan.160	Waspadai	upaya	
untuk	mengesampingkan	hak	klien	untuk	memeriksa	silang	saksi-saksi	yang	memberatkan	dan	
mengajukan	keberatan	ketika	pengadilan	mengizinkan	pernyataan	semacam	itu	menjadi	bukti.	
	
Dalam	semua	perkara,	ingat	bahwa	keberatan	anda	atas	bukti	penuntut	harus	ditentukan	tidak	hanya	
oleh	apa	yang	boleh	atau	tidak	boleh	di	bawah	aturan	dan	prosedur	pembuktian	yang	berlaku	di	
yurisdiksi	anda,	tapi	juga	oleh	penilaian	strategis	anda	tentang	apakah	bukti	tersebut	merugikan	atau	
menguntungkan	pembelaan	anda.	Dengan	kata	lain,	anda	dapat	memutuskan	untuk	tidak	keberatan	
atas	bukti	yang	mungkin	seharusnya	tidak	dapat	diterima	karena	bukti	tersebut	justru	mendukung	
teori	pembelaan	anda.	Contoh,	anda	boleh	tidak	mengajukan	keberatan	atas	pengakuan	perbuatan	
yang	pernah	dilakukan	klien	di	masa	lalu	jika	keadaan	seputar	perbuatan	tersebut	justru	menguatkan	
teori	anda	bahwa	klien	anda	sakit	mental.	
	
G.	PERNYATAAN	PEMBUKAN	DAN	PENUTUP		

Pernyataan	pembuka	dan	penutup	adalah	peluang	yang	amat	penting	bagi	pembelaan.	Pernyataan	
pembuka	adalah	kesempatan	pertama	anda	untuk	menyajikan	teori	kasus	anda	secara	menyeluruh	
kepada	hakim	atau	juri.	Sama	halnya,	argumen	penutup	juga	menjadi	kesempatan	terakhir	anda	untuk	
menjelaskan	bukti	berkenaan	dengan	teori	anda	dan	meyakinkan	hakim	atau	juri	akan	
ketidakbersalahan	klien	anda	dan/atau	faktor	meringankan	dalam	perkara	dimaksud.	
		
Baik	untuk	pembuka	maupun	penutup,	luangkan	waktu	yang	cukup	untuk	memikirkan	dan	
mempraktikkan	apa	yang	hendak	anda	sampaikan.	Ini	akan	membantu	anda	menyampaikan	hal	
tersebut	dengan	meyakinkan	dan	kredibel.	
	
1.	Pernyataan	Pembuka		

Pernyataan	pembuka	harus	bersifat	faktual.	Sampaikan	kepada	juri	narasi	yang	membentuk	teori	kasus	
anda.	Tidak	perlu	menyebut	setiap	fakta	dalam	pembuka	tersebut,	namun	pastikan	bahwa	setiap	fakta	
yang	penting	untuk	teori	kasus	disampaikan.	Intinya,	ini	adalah	suatu	cerita	yang	meyakinkan	dan	
masuk	akal	yang	didukung	oleh	bukti.	
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Bukalah	dengan	satu	atau	dua	kalimat	yang	merangkum	teori	kasus	dengan	ringkas	dan	sederhana.	
Kemudian	lanjutkan	dengan	menyampaikan	narasi	yang	menjelaskan	kepada	juri	mengenai	
ketidakbersalahan	atau	kekurangbersalahan	klien	anda.	Pada	setiap	tahap	persidangan,	ingat	untuk	
memasukkan	tema	yang	berlaku	baik	pada	tahap	pembuktian	maupun	vonis	dari	persidangan.	Tema-
tema	tersebut	harus	saling	melengkapi.	
	
Di	titik	ini	bukan	waktu	yang	tepat	untuk	menjelaskan	kepada	juri	apa	persidangan	itu,	prosedur	apa	
yang	akan	diikuti,	atau	menjelaskan	tentang	beban	pembuktian.	Ketimbang	begitu,	fokuslah	pada	
narasi,	dan	beri	kepada	juri	cukup	informasi	untuk	memahami	setiap	tokoh	kunci	dalam	teori	kasus	
anda	dan	agar	menelusuri	peristiwa	yang	dijelaskan	dalam	kesaksian.	
	
Gunakan	bahasa	yang	dapat	dipahami	oleh	orang	biasa.	Hindari	jargon	hukum.	Pernyataan	pembuka	
yang	paling	baik	adalah	yang	ringkas	dan	sederhana.	
	
2.	Argumen	Penutup	

Argumen	penutup	menjadi	peluang	terakhir	untuk	meninggalkan	kesan	tentang	perkara	anda	di	hakim	
atau	juri.	Ini	adalah	peluang	untuk	merangkum	bukti	dan,	lebih	penting	lagi,	menjelaskan	apa	makna	
bukti	dan	bagaimana	bukti	tersebut	masuk	ke	dalam	keseluruhan	teori	kasus	yang	anda	ajukan.	
	
Argumen	anda	harus	dibatasi	pada	bukti	yang	disajikan	dan	kesimpulan	wajar	apa	yang	dapat	ditarik	
dari	bukti	tersebut.	Jangan	gunakan	bahasa	yang	memanas-manasi,	atau	menyatakan	pendapat	
pribadi	anda	mengenai	kebenaran	atau	ketidakbenaran	bukti	yang	disajikan.	Alih-alih,	sampaikan	
argumen	kepada	hakim	atau	juri	tentang	kesimpulan	apa	yang	patut	mereka	tarik	dari	bukti	yang	baru	
saja	disajikan.	
	
Sekali	lagi,	dalam	persidangan	perkara	pidana	mati,	di	sistem	hukum	common	law,	kemungkinan	akan	
ada	dua	peluang	untuk	menyampaikan	pernyataan	penutup	–	satu	di	akhir	tahap	pembuktian	dalam	
persidangan,	dan	satu	lagi	di	akhir	tahap	penjatuhan	hukuman.	Pernyataan-pernyataan	ini	harus	
konsisten	dan	saling	menguatkan.	Pastikan	bahwa	argumen	anda	pada	penutupan	tahap	pembuktian	
tidak	bertentangan	dengan	argumen	anda	pada	tahap	vonis.	Alih-alih,	gunakan	peluang	tersebut	untuk	
memperkenalkan	kembali	tema	yang	akan	anda	turuti	di	tahap	vonis.	
	
Di	beberapa	yurisdiksi,	setelah	pernyataan	penutup	oleh	jaksa	dan	pembela,	terdakwa	diberi	
kesempatan	untuk	menyampaikan	pernyataan	akhir.	Jika	demikian,	dan	jika	klien	anda	hendak	
memanfaatkan	peluang	itu,	lakukan	persiapan	dengan	klien	anda	mengenai	isi	pernyataannya	dan	cara	
ia	menyampaikannya.	
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BAB	8:	PENJATUHAN	PUTUSAN	
	
I.	PENDAHULUAN		

Pembela	dalam	kasus	hukuman	mati	harus	memanfaatkan	setiap	peluang	untuk	berargumen	
menentang	penjatuhan	hukuman	mati	atas	klien	mereka	pada	setiap	tahap	perkara.	Di	negara-negara	
yang	memiliki	tahapan	penghukuman	atau	sidang	vonis	terpisah,	inilah	tujuan	utama	menyajikan	apa	
yang	disebut	sebagai	bukti	meringankan.	Anda	harus	mulai	menyelidiki	dan	mempersiapkan	
pembelaan	perkara	sejak	tahap-tahap	awal	pendampingan	hukum,161	karena	teori	pembelaan	anda	
harus	konsisten	dengan	teori	kasus	anda	pada	tahap	pembuktian	di	persidangan.	(Lihat	Bab	7	untuk	
diskusi	tentang	teori	kasus).	Hal	ini	secara	khusus	penting	di	negara-negara	di	mana	tidak	ada	tahap	
“vonis”	tersendiri.	Di	Pakistan,	contohnya,	pembela	harus	memaparkan	keseluruhan	bukti,	baik	terkait	
pemberatan	maupun	hukum	dalam	satu	persidangan	yang	digabung.	
	
Komite	HAM	PBB,	UK	Privy	Council,	dan	mahkamah-mahkamah	lainnya	semuanya	mengharuskan	
bahwa	persidangan	penjatuhan	hukuman	mempertimbangkan	bukti	meringankan	dalam	perkara-
perkara	hukuman	mati.	Di	banyak	yurisdiksi,	khususnya	yang	belum	lama	ini	menghapus	hukuman	
mati	wajib,	pembela	memiliki	peluang	baru	dan	lebih	luas	untuk	menyajikan	bukti	meringankan.	
Contohnya,	pada	2009,	Mahkamah	Agung	Uganda	menetapkan	bahwa	seorang	pelaku	harus	dapat	
memaparkan	bukti	tentang	karakter	dan	riwayat	dirinya	untuk	menentukan	hukuman	yang	sesuai.162	
Mahkamah	Uganda	mencatat:	
	

Tidak	semua	pembunuhan	dilakukan	dalam	keadaan	yang	sama,	dan	semua	pembunuh	belum	
tentu	memiliki	karakter	yang	sama.	Bisa	saja	seseorang	menjadi	pelaku	pertama	kali,	dan	
pembunuhannya	mungkin	dilakukan	dalam	keadaan	di	mana	tertuduh	amat	menyesali	
perbuatannya	dan	bersikap	sangat	menyesal.	Kami	tidak	melihat	bagaimana	faktor-faktor	ini	
tidak	dapat	diajukan	di	hadapan	pengadilan	sebelum	memberikan	putusan	akhirnya.163	

	

Yurisprudensi	pengadilan	India	memberikan	contoh	lain	bagaimana	keadaan-keadaan	tersebut	dapat	
dievaluasi.	Dalam	Mulla	&	Another	v.	State	of	Uttar	Pradesh,	Mahkamah	Agung	India	mencatat	bahwa	
di	antara	keadaan	yang	akan	ditimbang	dalam	menjatuhkan	putusan	adalah	“gangguan	mental	atau	
emosional”	terdakwa,	usia,	kemungkinan	akan	melakukan	tindak	kekerasan	lainnya,	potensi	
rehabilitasi,	kemampuan	pembenaran	moral,	tekanan,	gangguan	mental,	dan	status	sosioekonomi.164	
Pengadilan	juga	menekankan	bahwa	beban	pembuktian	ada	pada	pihak	jaksa	untuk	menunjukkan	
bahwa	pelaku	tidak	dapat	direhabilitasi	lagi.	Setelah	menimbang	berbagai	faktor	tersebut,	pengadilan	
Mulla	menolak	untuk	menjatuhkan	hukuman	mati	kepada	terdakwa	miskin	yang	tidak	memiliki	riwayat	
pidana.165	
	

Mahkamah	Agung	Amerika	Serikat	telah	mengakui	riwayat	penganiayaan	dan	penelantaran	di	masa	
kecil,	disabilitas	psikososial,	dan	perilaku	yang	baik	di	penjara	sebagai	faktor	meringankan	yang	
penting.	Bukti	adanya	gangguan	atau	disabilitas	psikososial—sekalipun	tidak	cukup	untuk	mendukung	
pembelaan	berkurangnya	tanggung	jawab—menjadi	faktor	meringankan	kuat	dalam	perkara	hukuman	
mati.166	Komisi	HAM	PBB	telah	menyerukan	kepada	negara-negara	untuk	menghindari	eksekusi	siapa	
pun	yang	menderita	segala	bentuk	gangguan	mental	atau	disabilitas	psikososial.	Pada	2002,	
Mahkamah	Agung	AS	mengutip	konsensus	internasional	bahwa	“pelaku	yang	mengalami	hambatan	
mental	jelas-jelas	lebih	kecil	tanggung	jawabnya	dibandingkan	pelaku	pidana	biasa.”167	
	

Penting	untuk	mengenali	bahwa	alasan	meringankan	(mitigasi)	bukanlah	alasan	hukum	atau	
pembenaran	atas	kejahatan	yang	dilakukan.	Alih-alih,	hal	ini	berfungsi	untuk	menjelaskan	perilaku	
terdakwa	dan	untuk	mendorong	iba	di	pihak	yang	berwenang	menjatuhkan	hukuman.	
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II.	BUKTI	MERINGANKAN		

Bukti	meringankan	dapat	mencakup	fakta	kejahatan	yang	dilakukan	serta	karakter	pelaku.	Kita	perlu	
mencari	berbagai	jenis	bukti	meringankan	untuk	dipaparkan	mewakili	klien,	termasuk:	(1)	bukti	terkait	
fakta	perbuatan;	(2)	bukti	terkait	kondisi	kesehatan	mental	terdakwa;	(3)	bukti	riwayat	pribadi	dan	
sosial	terdakwa;	(4)	bukti	yang	menunjukkan	karakter	moral	terdakwa	yang	baik;	dan	(5)	faktor-faktor	
lainnya	yang	dapat	mendorong	pengadilan	untuk	bersimpati.		
	

Kisah	Keberhasilan		
•	Mendapatkan	Bukti	Meringankan	di	Uganda		

Di	Uganda,	lembaga	the	Foundation	for	Human	Rights	Initiative	(FHRI)	memberi	dukungan	
kepada	pengacara	bantuan	hukum	dalam	melakukan	penyelidikan	perkara	hukuman	mati.	
Menyadari	bahwa	pengacara	bantuan	hukum	sering	tidak	dapat	melakukan	penelitian	dan	
investigasi	yang	memadai	sebelum	persidangan,	FHRI	mewawancarai	narapidana,	
mengumpulkan	bukti	meringankan,	dan	menyerahkan	berkas	perkara	lengkap	kepada	
pengacara	yang	bertanggung	jawab	untuk	mewakili	tersangka	di	pengadilan.		
	
-	Doreen	Lubowa,	Foundation	for	Human	Rights	Initiative		
	

	

	
Di	banyak	negara,	penyesalan	adalah	faktor	peringan	yang	kuat.	Perhatikan	bahwa	“penyesalan”	dapat	
berbeda	wujudnya	daripada	yang	kita	kira:	ungkapan	penyesalan	dipengaruhi	oleh	norma	budaya	
maupun	kondisi	kesehatan	mental.	Contohnya,	orang-orang	yang	pernah	mengalami	trauma	mungkin	
akan	sulit	mengekspresikan	emosinya.	Walau	demikian,	penting	bahwa	kita	tetap	mencari	cara	untuk	
menyampaikan	penerimaan	tanggung	jawab	klien	serta	perasaan	dukanya	atas	kehilangan	nyawa	atau	
cedera	yang	ditimbulkan	pada	korban.	
	
A.	KEADAAN	YANG	MELATARI	PERBUATAN		

Pertama,	perhatikan	fakta-fakta	perkara	itu	sendiri.	Pasal	6(2)	ICCPR	menyatakan	bahwa	“hukuman	
mati	dapat	dijatuhkan	hanya	untuk	kejahatan-kejahatan	paling	serius,”	yang	oleh	Komite	HAM	
didefinisikan	sebagai	kejahatan	yang	menimbulkan	kehilangan	nyawa.168	Pelapor	khusus	PBB	untuk	
Pembunuhan	Ekstra-yudisial	lebih	lanjut	menyimpulkan,	“hukuman	mati	hanya	dapat	dijatuhkan	
dalam	perkara	di	mana	dapat	ditunjukkan	ada	niat	untuk	membunuh	yang	mengakibatkan	hilangnya	
nyawa.”169	Berdasarkan	itu,	penjatuhan	hukum	mati	untuk	kejahatan	ekonomi,	peredaran	gelap	
narkotika,	penjarahan,	perampokan,	dan	kejahatan-kejahatan	lainnya	yang	tidak	melibatkan	
kehilangan	nyawa	akan	melanggar	hukum	internasional.	Sama	halnya,	pembunuhan	yang	tidak	
disengaja	dan	tidak	direncanakan—seperti	kematian	yang	tidak	disengaja	dalam	suatu	perkelahian	di	
bar—tidak	layak	dijatuhi	hukuman	mati.	Hukuman	mati	tidak	pula	dijatuhi	dalam	perkara	pembunuhan	
yang	didasarkan	sekadar	pada	keikutsertaan	dalam	suatu	perbuatan	pidana	yang	mengakibatkan	
kematian,	di	mana	terdakwa	tidak	membunuh	atau	tidak	berniat	membunuh	siapa	pun.		
	
Diakui	secara	luas	bahwa	dalam	kasus	pembunuhan	terencana	sekali	pun,	hukuman	mati	hanya	dapat	
dijatuhkan	dalam	kasus-kasus	yang	sangat	berat.	Mahkamah	Agung	India	mengkhususkan	hukuman	ini	
untuk	“perkara-perkara	yang	paling	langka	di	antara	yang	langka	di	mana	tidak	diragukan	lagi	bahwa	
tidak	ada	pilihan	lain.”170	Dengan	kata	lain,	hukuman	yang	presumtif	untuk	kejahatan	yang	memenuhi	
syarat	hukuman	mati	adalah	seumur	hidup	atau	pidana	penjara	bertahun-tahun—sekalipun	untuk	
pembunuhan	yang	sangat	serius	(highly	aggravated).171	Pada	Februari	2012,	Mahkamah	Agung	India	
mengurangi	hukuman	mati	seorang	terpidana	menjadi	21	tahun	karena	kejahatannya—pembunuhan	
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istri	dan	ketiga	anaknya—tidak	memiliki	unsur	perencanaan,	dan	konteks	bahwa	terdakwa	tidak	stabil	
kondisi	mentalnya.172	Serupa	dengan	itu,	ketika	Afrika	Selatan	belum	menghapus	hukuman	mati,	
hukuman	ini	dijatuhkan	hanya	ketika	suatu	perkara	“patut	diduga	tidak	memiliki	peluang	perbaikan	
dan	tujuan	hukuman	tidak	akan	dapat	dicapai	dengan	baik	dengan	bentuk	hukuman	lainnya.”173	Maka,	
jika	kejahatan	dalam	perkara	yang	sedang	ditangani	tidak	direncanakan	dan	jika	tidak	ada	penyiksaan	
atau	fakta-fakta	lain	yang	memberatkan,	kita	patut	berargumen	bahwa	perkara	tersebut	tidak	pantas	
mendapatkan	hukuman	terberat,	yakni	hukuman	mati.	
	
Kita	juga	dapat	berargumen	bahwa	klien	memainkan	peran	yang	relatif	kecil	dalam	kejahatan	sehingga	
layak	mendapat	hukuman	yang	lebih	ringan	dibanding	mereka	yang	paling	bertanggung	jawab.	Selain	
itu,	sebagaimana	dicatat	sebelumnya,	klien	kita	bisa	saja	telah	terprovokasi	atau	bertindak	di	bawah	
tekanan	ekstrem	pada	saat	kejadian.	Sebagai	contoh,	dalam	kasus	yang	melibatkan	tindakan	teroris	
oleh	pelaku	Muslim,	hakim	di	India	menemukan	bahwa	terdakwa	berkurang	kadar	kebersalahannya	
karena	mereka	bereaksi	atas	pembunuhan	orang	Muslim	lainnya.	Provokasi	ini	mengurangi	kadar	
kebersalahan	mereka	di	mata	hakim.		
	
Dalam	kasus	lainnya,	klien	mungkin	percaya	bahwa	ia	bertindak	membela	diri	atau	membela	orang	
lain,	sekalipun	alasannya	lemah.	Ini,	sekali	lagi,	dapat	menunjukkan	bahwa	ia	lebih	kecil	kadar	
kebersalahannya	atas	kejahatan	tersebut.	Sebagai	contoh,	ia	mungkin	bertindak	untuk	mengakhiri	
penganiayaan	seorang	anggota	keluarga	oleh	pasangan	atau	orang	tuanya.	Sekalipun	ia	ditemukan	
bersalah,	kita	dapat	berargumen	bahwa	keadaan	seperti	ini	pantas	mendapatkan	simpati	dalam	
putusannya.	
	
B.	KONDISI	MENTAL	TERDAKWA		

Terdakwa	yang	tidak	memenuhi	definisi	ketidakwarasan	yang	dijelaskan	sebelumnya	tetap	dapat	
memiliki	disabilitas	psikososial	yang	membuat	kadar	tanggung	jawabnya	lebih	kecil	atas	kejahatannya.	
Kondisi-kondisi	ini	mencakup,	antara	lain,	kecerdasan	yang	rendah,	gangguan	tekanan	pasca-trauma	
(PTSD),	skizofrenia,	gangguan	bipolar,	retardasi	mental,	sindrom	alkohol	janin,	keracunan	akibat	
pestisida	atau	timbal,	atau	cedera	otak	yang	disebabkan	kecelakaan	atau	pemukulan.	Tes	dan	evaluasi	
psikiatri	mungkin	perlu	dilakukan	untuk	memastikan	kondisi	tersebut	ada.		
	
Bukti	kesehatan	mental	dapat	menunjukkan	bahwa	terdakwa	menderita	gangguan	dalam	kemampuan	
menilai	atau	mengendalikan	diri,	atau	rentan	terhadap	gejolak	perasaan	dan	lonjakan	amuk,	atau	ia	
memiliki	kesulitan	memahami	atau	berkomunikasi	dengan	orang	lain.	Faktor-faktor	ini	belum	tentu	
cukup	untuk	mengajukan	pembelaan	ketidakwarasan	yang	akan	sepenuhnya	melepaskan	dirinya	dari	
tanggung	jawab	pidana,	namun	dapat	membantu	kita	menjelaskan	perbuatan	kejahatannya	dan	
menggugah	empati	bagi	terdakwa.	
	
	

Petunjuk	Praktik		
•	Memahami	nilai	meringankan	dari	disabilitas	psikososial		

Tidak	mudah	bagi	pengacara	dan	hakim	untuk	memahami	nilai	meringankan	dari	disabilitas	
psikososial	yang	tidak	dengan	mudah	dapat	dimasukkan	ke	dalam	definisi	hukum	“kegilaan”	
atau	“ketidakcakapan.”	Kasus	Joseph	Kamanga*	di	Malawi	menjelaskan	hal	ini.	Kamanga	
diputus	bersalah	dan	divonis	mati	pada	2009	karena	membunuh	pelayan	pamannya	dengan	
menghantamnya	di	kepala	menggunakan	kursi.	Kamanga	mengatakan	bahwa	kematian	korban	
tidak	disengaja.	Ia	bersaksi	bahwa	pada	saat	kejadian,	ia	sedang	menderita	sakit	kepala	yang	
sangat	keras	dan	menyiksa.	Ibu	dan	bibinya	bersaksi	bahwa	ia	sudah	beberapa	lama	menderita	
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sakit	kepala	dan	lonjakan	amuk	yang	sulit	dijelaskan	ini,	terlepas	dari	upayanya	mendapatkan	
perawatan	dari	dukun	tradisional.		

Pengacara	bantuan	hukum	Kamanga	berargumen	bahwa	pada	saat	kejadian	ia	sedang	tidak	
waras,	namun	tidak	dapat	menghadirkan	keterangan	ahli	untuk	mendukung	pembelaannya.	
Pengadilan	menolak	pembelaan	tersebut	dan	memutus	Kamanga	bersalah	atas	pembunuhan.	
Pembela	dalam	hal	ini	gagal	memberi	argumen	bahwa	kondisi	mental	Kamanga	perlu	
dipertimbangkan	sebagai	unsur	meringankan	dalam	menjatuhkan	hukuman,	dan	membatasi	
pembelaannya	hanya	pada	usia	Kamanga	yang	masih	muda	dan	bahwa	ia	belum	pernah	
dihukum	sebelumnya.	Pengadilan	menjatuhkan	hukuman	mati	kepada	Kamanga	tanpa	
menimbang	unsur-unsur	meringankan	apa	pun.	Ini	adalah	contoh	jelas	bagaimana	pembela	
sering	gagal	mengenali	bagaimana	disabilitas	psikososial	berhubungan	dengan	tanggung	jawab	
moral	klien.	Contoh	ini	juga	menggambarkan	bagaimana	hakim	gagal	memahami	konsep	
peringanan.		

*Nama	terdakwa	diubah	untuk	melindungi	privasinya.		
	

	
C.	RIWAYAT	PRIBADI	DAN	SOSIAL		

Terlepas	dari	apakah	tes	atau	wawancara	mengungkap	adanya	penyakit	atau	disabilitas	psikososial,	
kita	perlu	mendalami	riwayat	sosial	klien	untuk	mencari	petunjuk	yang	dapat	menjelaskan	perilakunya.	
Unsur-unsur	riwayat	itu	dapat	mencakup	penganiayaan	fisik	atau	seksual,	penelantaran	masa	kecil,	
kemiskinan	ekstrem,	trauma	lainnya,	pengalaman	diskriminasi	ras,	agama,	etnis	atau	gender,	
disabilitas	intelektual,	riwayat	penggunaan	narkotika	dan	alkohol,	atau	masalah	dalam	hubungan	
keluarga.		
	
Sekalipun	tidak	bisa	mengajukan	argumen	bahwa	seorang	terdakwa	tidak	sepenuhnya	dapat	dituntut	
pertanggungjawabannya	atas	suatu	kejahatan,	bukti	tentang	masa	lalu	yang	berat	atau	trauma	atau	
terkait	belum	dewasanya	klien,	atau	kerentanannya,	dapat	bermanfaat	untuk	membantu	pengambil	
keputusan	memahami	tindak	kejahatan	yang	dilakukan	atau	membuat	terdakwa	lebih	simpatik.	Kita	
perlu	berupaya	menyajikan	cerita	yang	menunjukkan	kepada	pengadilan	atau	juri	bagaimana	kesulitan	
yang	dihadapi	terdakwa	dalam	hidupnya	yang	menempatkannya	dalam	posisi	untuk	melakukan	
kejahatan	tersebut.		
	
Dengan	menggambarkan	klien	anda	lebih	simpatik	menggunakan	latar	belakang	pribadi	dan	sosialnya,	
anda	dapat	memberi	pengadilan	alasan	yang	kuat	untuk	menjatuhkan	hukuman	yang	lebih	ringan.	
Sebagai	contoh,	dalam	kasus	di	Malawi,	Republic	v	Richard	Maulidi	dan	Julius	Kanawa,	Pengadilan	
Tinggi	mempertimbangkan	bahwa	para	pelaku	hidup	dalam	“kemiskinan	yang	parah”	dan	bahwa	
mereka	telah	“didorong	oleh	keputusasaan	akibat	kelaparan	untuk	melakukan	perbuatan	pidananya”,	
yakni	perampokan	di	malam	hari	atas	perempuan	berusia	tua	di	desa	yang	mengakibatkan	ia	
menderita	luka	fatal.	Berkat	keadaan	yang	penuh	putus	asa	tersebut,	pengadilan	menghukum	mereka	
19	tahun	penjara.	
	
D.	BUKTI	KARAKTER	MORAL	YANG	BAIK		

Lakukan	segala	upaya	untuk	menggambarkan	karakter	klien	secara	positif.	Kita	bisa	menekankan	
keterlibatan	klien	yang	rendah	dalam	kejahatan	yang	terjadi	dan	bahwa	ia	tidak	membahayakan	di	
masa	depan.	Jika	klien	baru	pertama	kali	tersangkut	masalah	pidana,	hal	itu	perlu	kita	tekankan.		
	
Kita	juga	dapat	menunjukkan	penyesalan	klien.	Salah	satunya,	misalnya,	dengan	menunjukkan	
bagaimana	klien	secara	sukarela	mengakui	perbuatannya	atau	telah	melakukan	upaya	reparasi	dengan	
keluarga	korban.	Contohnya,	uraian	oleh	pengacara	Taiwan	Yi	Fan	berikut	tentang	perkara	di	mana	
penyesalan	kliennya	menunjukkan	bahwa	perbuatannya	tidak	pantas	diganjar	dengan	hukuman	mati:		
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Klien	pulang,	lalu	menyaksikan	istrinya	sedang	selingkuh.	Ia	membunuhnya	di	tengah	amarah	
yang	memuncak.	Namun	sikapnya	setelah	perbuatan	tersebut	menunjukkan	penyesalannya.	Ia	
tidak	berusaha	menyembunyikan	jasad	istrinya,	dan	ia	menyerahkan	dirinya	kepada	polisi.		

	
Bukti	karakter	moral	yang	baik	lainnya,	misalnya,	perkawinan	terdakwa	atau	hubungan	jangka	panjang	
yang	dipelihara,	tanggung	jawab	atas	anak-anak,	pekerjaan	tetap,	dinas	militer,	kegiatan	di	
masyarakat,	kehadiran	di	gereja,	upaya	pendidikan,	atau	partisipasi	dalam	program	rehabilitasi	obat-
obatan	atau	alkohol.	
	
Bahkan	sikap	baik	klien	di	penjara	dan	hubungan	baik	dengan	petugas	lapas	dan	sesama	narapidana	
dapat	diajukan	untuknya.	Di	Malawi,	misalnya,	banyak	narapidana	yang	dijatuhi	hukuman	mati	
meneruskan	pendidikannya	di	lapas.	Sebagian	berhasil	belajar	membaca,	lainnya	menyelesaikan	
jenjang	pendidikan	menengah,	dan	lainnya	lagi	belajar	keterampilan	seperti	menjahit,	bertukang,	
mengelas,	atau	reparasi	otomotif.	Kegiatan-kegiatan	semacam	itu	menunjukkan	bahwa	pelaku	
memiliki	kapasitas	untuk	mengubah	dirinya.	Posisi	melayani	atau	tanggung	jawab	di	komunitas	di	
penjara	dapat	menjadi	pertimbangan	tambahan	untuk	meringankan.	Kegiatan	keagamaan	adalah	hal	
yang	umum	di	kalangan	narapidana	Malawi,	yang	sering	bertugas	sebagai	pastor,	tetua,	atau	anggota	
di	dewan	gereja	penjara.	Staf	lapas	di	Malawi	juga	menunjuk	narapidana	tertentu	sebagai	pengawas	
atau	wali	untuk	sesama	narapidana.	Untuk	dapat	menduduki	jabatan	tersebut,	seorang	narapidana	
harus	sudah	mendapatkan	kepercayaan	dan	dihormati,	baik	oleh	staf	maupun	sesama	narapidana.	
Tugas	di	posisi-posisi	tersebut	menunjukkan	bahwa	seorang	pelaku	telah	berhasil	direhabilitasi	dan	
sudah	tidak	lagi	membahayakan	masyarakat.	
	
E.	BUKTI	MENDORONG	PENGADILAN	UNTUK	BERSIKAP	IBA		

Banyak	faktor	yang	digambarkan	di	atas	dapat	menggugah	iba.	Selain	itu,	kita	patut	menimbang	untuk	
mengajukan	bukti	bahwa	terdakwa	menderita	sakit	atau	telah	mengalami	kondisi	yang	berat	di	dalam	
lapas.	Misalnya,	status	HIV	seorang	pelaku	dapat	menjadi	faktor	yang	menggugah	simpati.	Pelaku	
berusia	lanjut	yang	memiliki	keterbatasan	untuk	melewati	beratnya	hidup	di	dalam	penjara	juga	patut	
mendapat	iba.	Dan	memang,	sebagaimana	disebut	di	atas,	ada	sebagian	otoritas	internasional	yang	
menganggap	eksekusi	orang	lanjut	usia	sebagai	hal	yang	amat	kejam.	
		
Hukuman	yang	sudah	dijalani	dalam	kondisi	yang	berat	juga	dapat	menjadi	faktor	lain	yang	menggugah	
iba.	Banyak	pengadilan	nasional	dan	internasional	berpandangan	bahwa	penundaan	hukuman	mati	
yang	berkepanjangan	dapat	dianggap	sebagai	hukuman	yang	kejam	dan	tidak	lazim.174	Dalam	Queen	v.	
Patrick	Reyes,	Mahkamah	Agung	Belize	mencatat,	fakta	bahwa	terpidana	menanti	hukuman	mati	lebih	
dari	tiga	tahun	sudah	dapat	dianggap	sebagai	“pertimbangan	meringankan	untuk	tidak	menjatuhkan	
hukuman	mati	tersebut.”175	Sama	halnya,	kita	dapat	berargumen	bahwa	lamanya	kurungan	yang	
dijalankan	selama	penahanan	pra-persidangan	dapat	membenarkan	dijatuhkannya	hukuman	yang	
lebih	ringan	karena	pelaku	sudah	menjalani	hukuman	yang	berat	atas	kejahatannya.	Kepadatan	
penjara,	kekurangan	pangan,	keterpaparan	pada	penyakit	menular,	kurangnya	kegiatan,	dan	
ketidakmampuan	untuk	menghubungi	keluarga	adalah	faktor-faktor	yang	memperberat	hukuman	yang	
harus	dijalankan	oleh	pelaku	atas	kejahatannya.	
		
Sumber	bukti	meringankan	terakhir	yang	dapat	digali	adalah	keluarga	korban.	Di	beberapa	negara,	
pembela	dapat	mencoba	menegosiasikan	rekonsiliasi	atau	penyelesaian	antara	tertuduh	dan	keluarga	
korban.	Jika	diizinkan,	pernyataan	oleh	keluarga	korban	bahwa	mereka	tidak	mendukung	hukuman	
mati	akan	memberi	dampak	yang	kuat	terhadap	vonis	yang	dijatuhkan.		
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Petunjuk	Praktik		

•	Hal-hal	yang	dapat	digali	selama	investigasi	yang	mungkin	relevan	untuk	tahap	putusan	
dan/atau	peringanan	hukuman:	

(1)	Riwayat	medis	(termasuk	riwayat	rawat	inap,	penyakit	atau	cedera	mental	atau	fisik,	
penggunaan	alkohol	dan	obat-obatan,	trauma	pra-kelahiran	dan	melahirkan,	malnutrisi,	
tumbuh	kembang	yang	tertinggal,	dan	kerusakan	syaraf);		

(2)	Riwayat	keluarga	&	sosial	(termasuk	penganiayaan	fisik,	seksual	atau	emosional;	riwayat	
penyakit	mental	di	keluarga,	kerusakan	kognitif,	penyalahgunaan	zat,	atau	kekerasan	dalam	
rumah	tangga;	kemiskinan,	ketidakstabilan	keluarga,	lingkungan	tempat	tinggal	dan	
pengaruh	sebaya);	peristiwa	traumatis	lainnya	seperti	paparan	terhadap	kekerasan	
kriminal,	kehilangan	orang	yang	dicintai	atau	bencana	alam;	pengalaman	rasisme	atau	bias	
sosial	atau	etnis	lainnya;	pengaruh	budaya	atau	keagamaan;	kegagalan	pemerintah	atau	
intervensi	sosial	(misalnya,	kegagalan	untuk	melakukan	intervensi	atau	menyediakan	
layanan	yang	dibutuhkan,	penitipan	di	rumah	asuh	yang	buruk	kualitasnya	atau	di	tempat	
penahanan	anak-anak);		

(3)	Riwayat	pendidikan	(termasuk	prestasi,	capaian,	perilaku,	dan	kegiatan),	kebutuhan	
pendidikan	khusus	(termasuk	keterbatasan	kognitif	dan	disabilitas	belajar)	dan	peluang	
atau	tidak	adanya	peluang,	dan	kegiatan;		

(4)	Dinas	militer	(termasuk	lama	dan	jenis	dinas,	perilaku,	pelatihan	khusus,	pengalaman	
tempur,	layanan	kesehatan	dan	kesehatan	mental);		

(5)	Riwayat	pekerjaan	dan	pelatihan	(termasuk	keterampilan	dan	kinerja,	dan	kendala	atas	
kelayakannya	untuk	dipekerjakan);	dan		

(6)	Pengalaman	pemasyarakatan	sebelumnya	sebagai	anak-anak	atau	dewasa	(termasuk	
perilaku	di	bawah	pengawasan,	di	lembaga	pendidikan	atau	pelatihan,	dan	terkait	layanan	
klinis).176		

	
	

	
III.	ARGUMEN	LAINNYA	MENENTANG	PUTUSAN	HUKUMAN	MATI	

Selain	mengembangkan	bukti	meringankan	untuk	menggambarkan	bahwa	terdakwa	tidak	pantas	
mendapat	hukuman	mati,	kita	juga	perlu	menimbang	untuk	menentang	putusan	hukuman	mati	itu	
sendiri	terhadap	klien.	Tentangan	atas	putusan	hukuman	mati	dalam	kasus	spesifik	biasanya	dapat	
diajukan	pada	tiga	kesempatan	selama	proses	persidangan:	pertama,	sebelum	sidang,	biasanya	
dengan	permohonan	atau	pengajuan;	kedua,	selama	tahap	vonis	persidangan,	sebagaimana	dibahas	
pada	bagian	ini;	dan	ketiga,	jika	hukuman	mati	sudah	dijatuhkan,	pada	saat	banding.	(Lihat	Bab	6	dan	
9).	Argumen-argumen	ini	lebih	lengkap	dikembangkan	pada	Bab	9	yang	membahas	tentang	banding	
pasca	putusan.	
	 	



	 72	

BAB	9:	BANDING	&	KERINGANAN	PASCA	PUTUSAN	
	
I.	PENDAHULUAN		

Bab	ini	akan	memberikan	pemahaman	mengenai	tugas	pembelaan	yang	efektif	pada	tingkat	banding	
serta	saran	mengenai	bagaimana	memastikan	agar	hak	klien	atas	peradilan	yang	adil	dihormati.	Bab	ini	
juga	mengajak	kita	untuk	mempersoalkan	eksistensi	hukuman	mati	di	negara	anda	serta	keabsahan	
penerapannya	terhadap	klien	anda.	
	

II.	MEMBELA	HAK	KLIEN	SETELAH	PUTUSAN	DIJATUHKAN		

A.	KLIEN	BERHAK	MENGAJUKAN	BANDING	ATAS	PUTUSAN	DAN	HUKUMANNYA		

Hak	untuk	mengajukan	banding	atas	putusan	dan	hukuman	mati	biasanya	dijamin	oleh	undang-undang	
atau	Konstitusi	suatu	negara.	Demikian	pula,	berbagai	instrumen	hak	asasi	manusia	internasional	
mengatur	hak	atas	banding	ini.177	Sebagai	contoh,	dalam	Komentar	Umum	32,	Komite	Hak	Asasi	
Manusia	menekankan	bahwa	hak	atas	banding	secara	khusus	menjadi	sangat	penting	dalam	kasus-
kasus	hukuman	mati.178	Lebih	jauh	lagi,	suatu	negara	harus	menyediakan	bantuan	hukum	gratis	untuk	
banding	jika	terpidana	tidak	mampu	membayar	jasa	pembelanya.179	
	

Lingkup	hak	seseorang	untuk	mendapatkan	peninjauan	atas	putusan	atau	hukumannya	oleh	
pengadilan	yang	lebih	tinggi	bervariasi	antara	satu	instrumen	dengan	lainnya,	khususnya	terkait	alasan	
banding	tersebut.	Sementara	Konvensi	Hak	Asasi	Manusia	Eropa	menerima	bahwa,	dalam	kasus	
tertentu,	peninjauan	dapat	dibatasi	pada	persoalan	hukum,180	Komite	HAM	PBB	berpendapat	bahwa	
peninjauan	haruslah	mencakup	aspek	hukum	maupun	aspek	faktual	dari	putusan	dan	hukuman	
terpidana.181	
	
Di	banyak	negara,	hukum	mengatur	bahwa	seorang	terpidana	dapat	mengajukan	bukti	baru	saat	
banding.	Hal	ini	dapat	memberi	peluang	penting	untuk	mengajukan	bukti	yang	baru	terungkap	terkait	
ketidakbersalahan	seseorang,	atau	penyalahgunaan	wewenang	oleh	jaksa	atau	polisi,	serta	bukti-bukti	
meringankan	yang	mungkin	gagal	diungkap	oleh	pembela.	Komite	Yudisial	Privy	Council,	yang	
merupakan	pengadilan	peninjau	terakhir	di	banyak	negara	persemakmuran,	berpendapat	dalam	
perkara	Benedetto	v.	Ratu	bahwa	
	

[k]ewenangan	diskresioner	…	untuk	menerima	bukti	baru	merupakan	hal	yang	memiliki	potensi	
amat	signifikan	sebagai	pengaman	atas	kemungkinan	[terjadinya]	ketidakadilan	…	Sementara	
persoalan	bahwa	bukti	yang	diajukan	pada	saat	banding	seharusnya	dapat	diajukan	dalam	
persidangan	selalu	menjadi	pertimbangan	yang	relevan,	pengadilan	banding	tetap	
berkesimpulan	bahwa,	demi	keadilan,	lembaganya	patut	menerima	dan	memperhitungkan	bukti	
semacam	itu.	Seorang	terdakwa	seharusnya	dihukum	atas	kejahatan	yang	ia	lakukan,	bukan	atas	
kegagalan	pembelanya	menjalankan	pembelaannya	sebagaimana	mestinya.182	
	

Bagaimana	pun	juga,	ada	kesepakatan	umum	bahwa	hak	untuk	banding	adalah	hak	yang	fundamental,	
khususnya	dalam	perkara	hukuman	mati,	dan	penting	agar	klien	mendapatkan	peluang	untuk	
mempersoalkan	keabsahan	putusan	dan	hukumannya	di	hadapan	pengadilan	yang	lebih	tinggi.	
	
Beberapa	negara	menetapkan	batasan-batasan	tertentu	atas	hak	untuk	mengajukan	banding.	Batasan-
batasan	yang	wajar	hendaknya	memiliki	tujuan	yang	sah	dan	tidak	boleh	melanggar	hakikat	dari	hak	
atas	banding	tersebut.	Batasan	yang	tidak	wajar,	seperti	tenggat	waktu	yang	tidak	wajar	untuk	
mengajukan	berkas	banding,	adalah	batasan-batasan	yang	menafikan	hak	atas	banding	tersebut	dan	
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patut	digugat.	Pada	Maret	2012,	contohnya,	Pengadilan	Banding	Karibia	Timur	menetapkan	bahwa	
batas	waktu	14	hari	untuk	mengajukan	banding	dalam	perkara	hukuman	mati	adalah	tidak	wajar	dan	
merupakan	pembatasan	sewenang-wenang	atas	hak	terpidana	mati	untuk	banding.183	Dalam	perkara	
tersebut	terpidana	mengajukan	bandingnya	dua	hari	setelah	tenggat	waktu.	Pengadilan	kemudian	
menyatakan	dengan	jelas	bahwa	walaupun	negara-negara	berhak	untuk	membuat	aturan	yang	
mengatur	proses	banding,	batasan-batasan	tersebut	“tidak	boleh	membatasi	atau	mengurangi	akses	
seseorang	dalam	cara	atau	sampai	batas	di	mana	hakikat	dari	hak	tersebut	tercederai.”184	
	
Klien	juga	berhak	untuk	didengarkan	perkara	bandingnya	dalam	waktu	yang	wajar—suatu	prinsip	yang	
telah	ditegaskan	pada	berbagai	kesempatan	oleh	Komite	HAM	PBB.185	
	

Mengatasi	Hambatan		

•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	undang-undang	negara	saya	tidak	mengatur	hak	untuk	
banding?		

Jika	ada	pengadilan	yang	lebih	tinggi—baik	pengadilan	banding	maupun	mahkamah	agung—
terhadap	mana	anda	tidak	diberikan	akses	karena	sifat	perkara	anda	(misalnya,	jika	klien	anda	
diputus	bersalah	oleh	pengadilan	militer),	tetap	ajukan	banding	dan	tetap	katakan	bahwa	hal	
tersebut	benar	dilakukan,	berdasarkan	hak	klien	untuk	mengajukan	banding,	merujuk	sumber-
sumber	di	atas.	Jika	tidak	ada	pengadilan	semacam	itu	pada	tingkat	nasional,	pertimbangkan	
untuk	mengajukan	komunikasi	atau	aplikasi	kepada	badan	internasional,	sebagaimana	
dijelaskan	di	Bab	10.	Bagaimana	pun	juga,	anda	harus	siap	untuk	mengajukan	aplikasi	
penundaan	eksekusi	atau	grasi.		
	

	

	
B.	SARAN-SARAN	PRAKTIS		

1.	Temui	klien	sesegera	mungkin	

Temui	klien	anda	segera	setelah	anda	mendapatkan	hak	untuk	mewakilinya,	sekalipun	anda	dihubungi	
oleh	keluarganya.	Pastikan	bahwa	ia	memahami	proses	banding	dan	alur	waktunya.	Klien	kadang	akan	
disarankan	oleh	petugas	penjara	atau	sesama	terpidana	untuk	mengajukan	banding	segera	setelah	
putusan	dijatuhkan.	Di	sini	anda	perlu	memperingatkan	kepadanya	agar	tidak	mengajukan	apa	pun	
sebelum	berbicara	dengan	anda.	Jelaskan	bagaimana	anda	akan	mengupayakan	untuk	menggugat	
putusannya.	Ia	perlu	tahu	bahwa	masih	ada	upaya	yang	dapat	ditempuh	dan	memahami	bahwa	anda	
sedang	berjuang	untuknya.	Jika	ia	tidak	memahami	apa	yang	sedang	terjadi,	ia	dapat	depresi	dan	tidak	
mau	bekerja	sama.	
	
Dampak	psikologis	hukuman	mati	amatlah	besar,	dan	kadang	diperparah	dengan	kondisi	penjara	yang	
berat.	Kedua	hal	itu	dapat	melemahkan	kesehatan	klien	anda	dan	membuatnya	tidak	mau	atau	tidak	
mampu	membantu	anda	mempersiapkan	pembelaannya	untuk	banding.	Upayakan	bertemu	klien	
secara	teratur,	khususnya	jika	anda	adalah	satu-satunya	orang	yang	diizinkan	untuk	mengakses	
penjara	tempat	dia	berada.	Perhatikan	kondisi	penahanan	dan	lakukan	intervensi	dengan	petugas	yang	
berwenang	di	penjara	tersebut	jika	dirasa	penting	untuk	menyampaikan	pengaduan.	Secara	khusus,	
penahanan	soliter	dapat	mengakibatkan	konsekuensi	amat	parah	bagi	kondisi	mental	terpidana.	
Karena	itu,	lakukan	segala	upaya	untuk	memastikan	bahwa	klien	anda	memiliki	akses	pada	
pengunjung,	narapidana	lain,	dan	mendapatkan	peluang	untuk	bekerja	dan	belajar.	
	
Tentunya,	kita	tidak	akan	mungkin	pernah	bisa	memprediksi	hasil	persidangan	atau	banding,	dan	kita	
tidak	perlu	juga	bersikap	terlalu	positif	atau	negatif	tentang	hal	ini	dengan	klien.	Klien	juga	perlu	
menyadari	potensi	konsekuensi	hukum	dari	tindakannya,	misalnya,	mengajukan	banding	pro	se	(untuk	
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dirinya	sendiri/tanpa	penasihat	hukum).	Sampaikan	kepada	klien	tentang	segala	tindakan	yang	perlu	ia	
ambil	secara	pribadi,	sesuai	undang-undang	yang	berlaku—misalnya,	bahwa	ia	mengajukan	
permohonan	bantuan	hukum.	Nasihati	klien	secara	terang	apa-apa	saja	yang	perlu	dilakukan	dan	
kapan	melakukannya.	
	
Silakan	merujuk	Bab	2	untuk	informasi	terkait	kewajiban	untuk	memberi	pembelaan	yang	efektif	dan	
tentang	hubungan	pengacara-klien.		
	
2.	Dapatkan	berkas	pengadilan	dan	transkrip	tentang	berita	acara	sidang	

Upayakan	akses	pada	berkas	pengadilan	dan	transkrip	persidangan,	di	mana	pun	hal	itu	disimpan,	dan	
buatlah	salinan	keseluruhan	berkas.	Akses	anda	ke	berkas	dari	pengadilan	tingkat	bawah	tidak	boleh	
ditolak,186	karena	merupakan	bagian	yang	melekat	dari	hak	atas	peradilan	yang	adil	dan	prinsip	
equality	of	arms	terkait.187	
	

Mengatasi	Hambatan		

•	Kapan	hak	banding	klien	saya	dapat	ditolak?	

Ada	dua	kemungkinan	situasi,	yakni	antara	undang-undang	negara	anda	belum	mengatur	hak	
banding	klien,	atau	hak	banding	tersebut	sudah	diatur	undang-undang,	namun	anda	dicegah	
untuk	menegakkannya.	

	
	

	
3.	Dapatkan	salinan	berkas	yang	disimpan	oleh	pengacara	sebelumnya		

Hubungi	pembela	persidangan	dan	upayakan	untuk	mendapatkan	berkas	mereka.	Gunakan	peluang	
tersebut	untuk	membahas	hubungannya	dengan	klien,	persoalan	prosedural	dan	faktual	serta	
keputusan-keputusan	strategis	yang	dibuat	sebelum,	selama,	dan	setelah	persidangan.	Diskusi	
semacam	ini	tidak	hanya	akan	membantu	kita	memahami	lebih	baik	perilaku	klien,	namun	juga	
memberi	peluang	untuk	menilai	persoalan-persoalan	apa	saja	yang	perlu	diangkat	pada	tingkat	
banding.	
	
4.	Selidiki	dasar	bagi	putusan	dan	hukuman	klien	anda	

Sebagaimana	dicatat	pada	pendahuluan	bab	ini,	banyak	yurisdiksi	mengizinkan	pengajuan	bukti	baru	
pada	tingkat	banding.	Di	mana	ini	dimungkinkan,	selalu	pertimbangkan	apakah	ada	jalur-jalur	
penyelidikan	baru	yang	masih	belum	ditelusuri.	Contoh,	jika	pembela	selama	persidangan	gagal	
mengajukan	bukti	meringankan,	namun	anda	meyakini	bahwa	klien	anda	memiliki	disabilitas	
psikososial	yang	serius,	anda	mungkin	dapat	mengajukan	laporan	psikiatri	atau	keterangan	saksi	yang	
dapat	menjelaskan	sifat	disabilitasnya	dan	seberapa	jauh	hal	tersebut	berdampak	pada	kemampuan	
penilaian	dan	perilakunya.		
	
Contoh,	dalam	Pitman	v.	The	State,	Komite	Yudisial	Privy	Council	menerima	dua	evaluasi	psikologis	ahli	
dan	banyak	keterangan	dari	kerabat	pemohon	banding	yang	menunjukkan	kapasitas	mental	pemohon	
yang	menurun.188	Pengadilan	menerima	bukti	tersebut	setelah	menetapkan	bahwa	buktinya	kredibel,	
dan	bahwa	itu	merupakan	bukti	prima	facie	yang	menetapkan	bahwa	“derajat	kelemahan	intelektual	
terpidana	adalah	substansial	dan	sedemikian	rupa	sehingga	membutuhkan	pemeriksaan	yang	
memadai	oleh	pengadilan,”	dan	terakhir,	bahwa	pembela	telah	memberikan	penjelasan	yang	wajar	
mengenai	kegagalan	mengajukan	bukti	medis	pada	persidangan.		
	
Serupa	dengan	di	atas,	dalam	Solomon	v.	State,	Privy	Council	menerima	bukti	baru	yang	menengarai	
bahwa	pemohon	banding,	yang	diputus	bersalah	atas	pembunuhan,	menderita	“atau	setidaknya	
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mungkin	pernah	menderita”	depresi	pada	saat	kejadian.	Pada	persidangan,	kondisi	depresi	terdakwa	
sempat	disebut	sekilas,	namun	tidak	ada	pemeriksaan	lebih	mendalam	terkait	kondisi	mentalnya	dan	
tidak	ada	kesaksian	medis.	Setelah	persidangan,	setelah	memeriksa	bukti	baru	bahwa	pemohon	
banding	pernah	dirawat	inap	atas	depresinya	sebelum	kejadian,	bahwa	ia	pernah	mencoba	bunuh	diri	
setelah	penangkapannya,	dan	bahwa	ia	didiagnosis	depresi	satu	tahun	setelah	kejadian,	Privy	Council	
mengesampingkan	putusan	bersalahnya	dan	mengembalikan	kasusnya	ke	Pengadilan	Banding	Trinidad	
dan	Tobago	untuk	memeriksa	persoalan	terkait	kondisi	mental	pemohon	banding.189		
	
Banyak	yurisprudensi	hukum	civil	law	dan	common	law	juga	mengizinkan	pengajuan	banding	pasca	
putusan,	kadang	dikenal	dengan	istilah	habeas	corpus,	di	mana	bukti	baru	dapat	diajukan.	Di	Amerika	
Serikat,	pengacara	umumnya	melakukan	penyelidikan	yang	mendalam	atas	perbuatan	pidana	yang	
dilakukan	serta	faktor-faktor	yang	relevan	dengan	putusan	selama	peninjauan	pasca	putusan.	
Pengacara	pasca-putusan	yang	kompeten	akan	mendapatkan	dukungan	banyak	ahli,	penyelidik,	dan	
“spesialis	pembelaan”	untuk	mengungkap	bukti	yang	melemahkan	validitas	putusan	dan	hukuman.	
Proses	pasca-putusan	di	Amerika	Serikat	telah	berfungsi	sebagai	pengaman	yang	penting	dalam	
mencegah	putusan	dan	eksekusi	yang	salah,	dan	proses	semacam	ini	telah	mendorong	proses	
pengadilan	baru	(atau	pengurangan	human	menjadi	hukuman	seumur	hidup)	bagi	banyak	narapidana.	
	
5.	Kuasai	aturan	beracara	dan	yurisprudensi	terkait	kasus	hukuman	mati		

Tenggat	waktu		

Sekadar	menegaskan	kembali	yang	sudah	jelas,	anda	perlu	benar-benar	mengetahui	tentang	tenggat	
waktu	untuk	mengajukan	banding.	Sering	terjadi	bahwa	pengajuan	banding	ditolak	karena	pengacara	
melampaui	tenggat	waktunya—sekalipun	banding	tersebut	diajukan	hanya	telat	sehari.		
	

Mengatasi	Hambatan		

•	Apakah	memang	benar	sudah	terlambat?	Apa	yang	dapat	saya	lakukan	jika	klien	datang	
berkonsultasi	kepada	saya	setelah	batas	waktu	banding	lewat?		

Tentukan	dulu	kenapa	banding	tidak	diajukan	tepat	waktu:		

1.	Kliean	anda	tidak	dibantu	penasihat	hukum,	dan	tidak	tahu	bahwa	ia	punya	hak	untuk	
banding	atau	bahwa	ada	batas	waktu	untuk	itu.	

Hak	klien	atas	peradilan	yang	adil	mencakup	hak	untuk	mendapatkan	perwakilan	hukum	pada	
setiap	tahap.	Tetap	ajukan	banding	dan	sampaikan	argument	bahwa	pengajuan	yang	terlambat	
ini	dapat	dikecualikan	karena	klien	tercabut	haknya	untuk	dibantu	oleh	penasihat	hukum	pada	
saat	banding.	

2.	Klien	anda	dibantu	penasihat	hukum	namun	tenggat	waktu	untuk	mengajukan	banding	yang	
efektif	sangat	singkat.	

Ajukan	banding	yang	baru,	dan	sampaikan	argument	bahwa	hak	klien	anda	atas	peradilan	yang	
adil	mencakup	hak	untuk	mendapatkan	waktu	yang	cukup	untuk	mempersiapkan	
pembelaannya	dan	hak	untuk	mengakses	pengadilan,	yang	harus	bersifat	efektif,	bukan	
teoretis.	

3.	Penundaan	terjadi	akibat	kelalaian	penasihat	hukum	sebelumnya.	

Dalam	kasus	ini,	anda	dapat	mengajukan	alasan-alasan	yang	wajar	untuk	mengesampingkan	
kesalahan	procedural	ini.	Anda	dapat	berargumen	bahwa	kesalahan	pengacara	yang	lalai	untuk	
mengajukan	banding	tepat	waktu	tidak	boleh	dibebankan	kepada	kliennya,	khususnya	ketika	
klien	dapat	menunjukkan	bahwa	ia	tidak	mengizinkan	atau	tidak	dikonsultasikan	tentang	
banding	yang	terlambat	diajukan.	Kesalahan	oleh	penasihat	mengizinkan	anda	untuk	
berargumen	bahwa	ia	tidak	kompeten,	sehingga	klien	tercabut	haknya	untuk	banding.	Banyak	
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negara	sudah	mengembangkan	yurisprudensi	spesifik	tentang	hal	ini,	dan	anda	dapat	meneliti	
dan	mempelajarinya.	Anda	juga	dapat	menggunakan	prinsip-prinsip	internasional	yang	
mengatur	tentang	penasihat	hukum	yang	efektif	dan	hak	atas	banding.	

	
	

	

Mengatasi	Hambatan		
•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	aturan	acara	pidana	yurisdiksi	saya	tidak	mengatur	
cara	spesifik	untuk	melakukan	peninjauan	yang	akan	memberi	saya	peluang	untuk	
menjelaskan	alasan	klien	saya	tidak	mengajukan	bandingnya	tepat	waktu?	

Pertimbangkan:		

1.	Tetap	ajukan	banding,	dan	tetaplah	pada	posisi	bahwa	ini	dapat	diterima,	berdasarkan	
argumen	di	atas.		

2.	Di	banyak	negara	ada	mekanisme	untuk	mengajukan	banding	luar	biasa	di	mana	terjadi	
pengingkaran	keadilan/peradilan	sesat	(miscarriage	of	justice).	Habeas	corpus	adalah	jalur	lain	
untuk	mengakses	pengadilan.		

3.	Mengajukan	grasi.		
	

	
Yurisdiksi		

Pastikan	pengadilan	mana	yang	memiliki	yurisdiksi	atas	perkara	yang	ditangani,	dan	di	mana	banding	
diajukan.	Selain	itu,	ketahui	bentuk	resmi	dari	berkas	banding	yang	hendak	diajukan:	apakah	sekadar	
deklarasi	sederhana	yang	akan	dicatat,	ataukah	anda	perlu	mengajukan	suatu	dokumen	tertulis	dan	
rinci?	Hal-hal	seperti	ini	terkait	dengan	yang	sebelumnya:	ada	kemungkinan	tenggat	waktu	untuk	
mengajukan	banding	sudah	lewat	begitu	anda	menyadari	(atau	diberi	tahu)	bahwa	berkas	yang	anda	
ajukan	ternyata	tidak	dapat	diterima.		
	
Yurisprudensi	

Penting	untuk	memiliki	pengetahuan	mendalam	tentang	yurisprudensi	hukuman	mati	di	negara	anda,	
khususnya	putusan-putusan	penonggak	(landmark)	yang	dibuat	oleh	pengadilan-pengadilan	lebih	
tinggi	seperti	Mahkamah	Agung	atau	Mahkamah	Konstitusi.	Jika	putusan	yudisial	terkait	hukuman	mati	
tidak	mudah	diakses	di	negara	anda,	coba	berdiskusi	dan	berbagi	pengalaman	dengan	pengacara	
pembela	kasus	hukuman	mati	dan	LSM	yang	memiliki	spesialisasi	peradilan	pidana	atau	kampanye	anti	
hukuman	mati	di	negara	anda.		
	
Upaya	pemulihan	internasional	

Pengetahuan	mengenai	hukum	internasional	yang	mengatur	hukuman	mati	juga	sangat	krusial,	
khususnya	ketika	legislasi	di	negara	anda	tidak	memenuhi	standar	internasional	dan	ketika	hukum	
internasional	memungkinkan	perlindungan	yang	lebih	besar	bagi	klien.	Anda	juga	mungkin	dapat	
merujuk	pada	yurisprudensi	progresif	negara-negara	tetangga.	Daftar	kasus-kasus	landmark	
internasional	dan	nasional	dapat	ditemukan	sepanjang	pedoman	ini.	Argumen	utama	yang	dapat	
diusung	untuk	mempersoalkan	eksistensi	hukuman	mati	atau	aplikasinya	dibahas	di	bawah	ini.		
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Mengatasi	Hambatan		
•	Apa	yang	harus	saya	lakukan	jika	peraturan	perundang-undangan	negara	saya	
mengatur	hak	untuk	banding,	tapi	pengadilan	tidak	kunjung	menjadwalkan	sidang	untuk	
saya?		

Pertama,	anda	harus	menilai	apakah	penundaan	ini	berdampak	buruk	bagi	klien	anda.	
Penundaan	kadang	bisa	berguna.	Jika	kebersalahan	klien	anda	pasti,	pidananya	berat,	dan	ada	
bukti	kuat	yang	memberatkannya,	anda	tidak	perlu	mendesak	pengadilan	untuk	mempercepat	
proses	bandingnya.	Dalam	kasus	seperti	ini,	waktu	tentunya	adalah	teman.	Penundaan	dapat	
memperpanjang	hidup	klien	anda	dan	membuka	jalur-jalur	baru	untuk	banding—misalnya,	jika	
Mahkamah	Agung	menerbitkan	putusan	yang	membatasi	penerapan	hukuman	mati.		

Jika	anda	memiliki	alasan	strategis	yang	kuat	untuk	mempercepat	banding—misalnya,	dalam	
kasus	di	mana	anda	punya	bukti	ketidakbersalahan	yang	kuat,	atau	ketika	klien	anda	sakit	
parah—pertimbangkan	untuk	menghubungi	kantor	Kejaksaan,	yang	mungkin	juga	akan	sepakat	
untuk	mempercepat	bandingnya.	Menulis	kepada	Hakim	Agung/Ketua	Pengadilan	dan/atau	
panitera	banding	juga	dapat	menjadi	pilihan.	Permintaan	untuk	mengadakan	sidang	segera	
harus	merujuk	potensi	pelanggaran	atas	hak	klien	anda	untuk	mendapat	akses	ke	pengadilan	
dan	hak	untuk	disidang	dalam	waktu	yang	wajar.	Pilihan	lainnya,	jika	tersedia	di	negara	anda,	
adalah	untuk	mengajukan	diterbitkannya	perintah	writ	of	mandamus5.	Perintah	seperti	ini,	
pada	intinya,	adalah	perintah	pengadilan	lebih	tinggi	kepada	pengadilan	di	bawahnya	untuk	
menjalankan	kewajibannya	sesuai	hukum	yang	sebelumnya	ditolak	dijalankan	oleh	pengadila	
tersebut.	

Jika	tidak	berhasil,	anda	dapat	menimbang	untuk	mengajukan	komunikasi	kepada	lembaga	
internasional,	sebagaimana	dijelaskan	di	Bab	10.	
	

	

	
6.	Tinjau	putusan	pengadilan	tingkat	pertama	(trial	court)	

Di	negara-negara	di	mana	hakim	(atau	majelis	hakim)	bertanggung	jawab	untuk	menentukan	
kebersalahan	klien	dan	menjatuhkan	hukuman,	perhatikan	secara	khusus	alasan	putusan	pengadilan	
tersebut.	Hak	klien	untuk	banding	mencakup	hak	untuk	tahu	mengapa	ia	diputus	bersalah	agar	ia	
dapat	merumuskan	argumennya	saat	banding.	Oleh	karena	itu,	terdakwa	memiliki	hak	atas	putusan	
yang	beralasan.	Suatu	putusan	yang	beralasan	juga	akan	membantu	anda	menentukan	apakah	perkara	
ini	telah	diperiksa	dengan	adil	dan	berimbang.	Hak	atas	putusan	yang	beralasan	ini	tidak	secara	terang	
disebutkan	dalam	perjanjian-perjanjian	HAM	utama,	namun	dianggap	sebagai	komponen	dari	hak	atas	
peradilan	yang	adil.190		
	
Hukum	nasional	di	banyak	negara	mengatur	bahwa	tersangka	memiliki	hak	atas	putusan	yang	
beralasan.	Di	Kamerun,	misalnya,	para	hakim	diwajibkan	oleh	hukum	untuk	merinci	fakta	dan	undang-
undang	yang	mendukung	putusan	mereka.191	Mahkamah	Agung	Kamerun	berpendapat	bahwa	semua	
putusan	pidana	oleh	pengadilan	yang	lebih	rendah	harus	mencakup	penjelasan	yang	jelas	dan	rinci	
tentang	fakta-faktanya—termasuk	faktor-faktor	yang	meringankan	dan	memberatkan—agar	
Mahkamah	Agung	dapat	secara	efektif	meninjau	putusan	pengadilan	di	bawahnya.192	
	
Hak	atas	putusan	yang	beralasan	diangkat	dalam	suatu	perkara	di	hadapan	Komite	HAM	yang	
melibatkan	terpidana	hukuman	mati	di	Jamaika,	yang	tidak	berhasil	mendapatkan	salinan	putusan	
pengadilannya	untuk	mempersiapkan	bandingnya.	Komite	HAM	berpendapat	bahwa	kegagalan	
pengadilan	Jamaika	untuk	memberikan	putusan	yang	beralasan	yang	tertulis	telah	melanggar	hak	

																																																								
5	Writ	of	mandamus	adalah	perintah	pengadilan	terhadap	pejabat	pemerintah	di	bawahnya	untuk	memenuhi	
tanggung	jawabnya	atau	mengoreksi	pelanggaran	atas	diskresi	yang	ia	lakukan.	
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terdakwa	di	bawah	Pasal	14	ICCPR,	termasuk	hak	atas	peradilan	yang	adil,	untuk	disidang	tanpa	
penundaan	yang	tidak	perlu,	dan	agar	hukumannya	ditinjau	oleh	pengadilan	yang	lebih	tinggi	sesuai	
hukum.193		
	

C.	APAKAH	KLIEN	ANDA	DAPAT	HADIR	SECARA	FISIK	PADA	SIDANG	BANDING?		

Jawabannya	tergantung	negaranya.	Di	beberapa	negara,	seperti	Kamerun,	terpidana	memiliki	hak	
untuk	menghadiri	sidang	pemeriksaan	banding.	Namun	jika	pengadilan	hanya	mempertimbangkan	
argumen	hukum,	dan	tidak	memeriksa	kembali	fakta-faktanya,	maka	kehadiran	klien	anda	tidak	
diharuskan	di	bawah	hukum	internasional.194	
	

D.	PEMULIHAN	APA	YANG	HENDAK	DIUPAYAKAN		

Jenis	pemulihan	yang	dapat	anda	minta	akan	tergantung	pada	jenis	persoalan	dan	pada	aturan	acara	
pidana	dan	yurisprudensi	nasional.	
	
Contoh,	jika	klien	anda	adalah	kategori	terdakwa	yang	dapat	dihukum	mati,	maka	ia	dapat	dijatuhi	
hukuman	apa	saja	yang	diatur	dalam	hukum	nasional	untuk	jenis	perbuatan	tersebut	kecuali	hukuman	
mati.	Jika	ada	kesalahan	yang	dilakukan	selama	tahap	pembuktian	dari	persidangan	yang	patut	
mempertanyakan	integritas	putusannya,	maka	klien	anda	berhak	atas	persidangan	baru	untuk	
memutuskan	kesalahan	dan	hukumannya.	Jika	kesalahan	hanya	memengaruhi	vonisnya—contohnya,	
seperti	dalam	fenomena	death	row	(dijelaskan	lebih	lanjut	di	halaman	124)—maka	pemulihannya	
dapat	berupa	hukuman	seumur	hidup	atau	pengurangan	hukuman	menjadi	kurungan	beberapa	tahun.		
	

III.	APA	YANG	PERLU	DIPERSOALKAN	SEKARANG?		

Evaluasi	semua	argumen	hukum	yang	dapat	diajukan	pada	saat	banding	berada	di	luar	dari	lingkup	
pedoman	ini.	Banyak	argumen	akan	didasarkan	pada	prinsip-prinsip	hukum	nasional	yang	akan	
bervariasi	dari	negara	ke	negara.	Terlepas	dari	itu,	ada	sejumlah	argumen	hukum	internasional	yang	
berhasil	diangkat	di	pengadilan	nasional	di	seluruh	dunia.	Sebagaimana	dicatat	pada	Bab	1,	pelajari	
Konstitusi	dan	hukum	dari	yurisdiksi	anda	untuk	menentukan	apakah	pengadilan	diharuskan	
menimbang	hukum	internasional.	Sejauh	aturan-aturan	atau	panduan	tersebut	tidak	mengikat	pada	
pengadilan,	ajukan	argumen	bahwa	aturan-aturan	tersebut	setidaknya	memiliki	nilai	persuasif.	Selain	
itu,	anda	perlu	melihat	preseden	dari	pengadilan	negara	lain	di	kawasan	anda	untuk	menentukan	
apakah	mereka	pernah	merujuk	pada	putusan	lembaga	internasional	untuk	menentukan	cakupan	
hukuman	mati	yang	diizinkan.	
	
A.	HUKUMAN	MATI	MANDATORI		

Hukuman	mati	mandatori	atau	yang	bersifat	wajib	semakin	berkurang	di	seluruh	dunia,	sebagian	besar	
akibat	gugatan	yudisial	atas	penerapannya.	Sejak	2000,	setidaknya	delapan	belas	negara	telah	
mencabut	hukuman	mati	wajib.	Pada	1976,	Mahkamah	Agung	Amerika	Serikat	adalah	salah	satu	yang	
pertama	yang	mencabut	hukuman	mati	wajib,	dengan	berpendapat	bahwa	praktik	ini	sewenang-
wenang	dan	tidak	manusiawi	dan	melanggar	Amandemen	Kedelapan	Konstitusi	AS.195	Pengadilan	
menekankan	bahwa	“penghormatan	fundamental	atas	kemanusiaan	yang	melandasi	Amandemen	
Kedelapan	mengharuskan	adanya	pertimbangan	karakter	dan	rekam	jejak	masing-masing	pelaku	
perbuatan	dan	keadaan	yang	melatari	perbuatan	tersebut”	selama	vonis	hukuman	mati.196	Pada	1983,	
Mahkamah	Agung	India	juga	berpendapat	bahwa	hukuman	mati	wajib	tidak	konstitusional.197		
	
Pengadilan	India	menekankan	bahwa	“[l]egislatif	tidak	bisa	membuat	konteks	yang	relevan	menjadi	
tidak	relevan,	mencabut	pengadilan	dari	kewenangannya	yang	sah	untuk	menjalankan	diskresi	untuk	
tidak	menjatuhkan	hukuman	mati	dalam	kasus-kasus	yang	pantas,	memaksa	mereka	untuk	menutup	
mata	pada	hal-hal	yang	meringankan	dan	memaksakan	kepada	mereka	kewajiban	yang	meragukan	
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dan	tidak	dapat	diterima	untuk	menjatuhkan	hukuman	mati	yang	seolah-olah	sudah	digariskan	
takdir.”198	Beratnya	suatu	perbuatan	“menentukan	panduan	untuk	hukuman,”	dan	jika	diterapkan	
tanpa	memerhatikan	konteks	perbuatan	dan	pelaku,	hukuman	mati	tersebut	akan	bersifat	irasional.199	
	
Mulai	2000,	sederet	kasus	yang	diputus	oleh	Komite	Yudisial	Privy	Council	dan	Pengadilan	Banding	
Karibia	Timur	membatalkan	hukuman	mati	mandatori	di	sejumlah	negara	Karibia;	hukuman	mati	
kemudian	dicabut	dengan	undang-undang	di	negara	lain.200	Hasilnya,	satu-satunya	negara	Karibia	yang	
masih	mempertahankan	hukuman	mati	wajib	adalah	Trinidad	dan	Tobago.	Tiga	negara	Afrika—
Malawi,	Uganda,	dan	Kenya—juga	telah	mencabut	hukuman	mati	wajib,	walau	dengan	alasan	yang	
sedikit	berbeda.	Di	Malawi,	Pengadilan	Tinggi	mencabut	hukuman	mati	wajib	sebagai	hal	yang	tidak	
konstitusional	karena,	sebagai	hukuman	yang	di	luar	proporsi,	hukuman	ini	mengakibatkan	perlakuan	
tidak	manusiawi,	dan	karena	merupakan	hukuman	yang	tidak	dapat	ditinjau	kembali,	ia	melanggar	hak	
atas	peradilan	yang	adil	dan	akses	pada	keadilan.201	Di	Uganda,	Mahkamah	Agungnya	menemukan	
bahwa	tidak	dibolehkannya	diskresi	ketika	nyawa	sedang	menjadi	pertaruhan	adalah	melanggar	asas	
perlindungan	setara,	karena	memperlakukan	semua	kejahatan	serius	atau	pelakunya	sama	parahnya	
atau	bersalahnya	tanpa	membeda-bedakan,	dan	karena	mendiskrimnasi	antara	terdakwa	yang	
memenuhi	syarat	dijatuhi	hukuman	mati	dan	terdakwa	yang	tidak,	yang	diberi	hak	untuk	
menghadirkan	faktor-faktor	yang	meringankan	untuk	membela	dirinya.202	Selain	itu,	pengadilan	
menemukan	bahwa	hukuman	mati	mandatori	melanggar	prinsip	pemisahan	kekuasaan,	dengan	
mengizinkan	parlemen	mengikat	tangan	kehakiman	dalam	melaksanakan	fungsinya	untuk	
menjalankan	keadilan.203	Dampak	hukum	internasional	dan	momentum	yang	diciptakan	oleh	sederet	
kasus	ini	sangat	nyata	di	Kenya,	di	mana	Pengadilan	Banding	mencabut	hukuman	mati	wajib	atas	dasar	
sifat	tidak	manusiawi	dan	melanggar	hak	atas	peradilan	yang	adil,	dan	pada	akhirnya	karena	bersifat	
tidak	membeda-bedakan.204	Pengadilan	Banding	mengutip	cukup	panjang	argumen	dalam	Kigula	dan	
kasus-kasus	dari	Privy	Council	Karibia,	yakni	Reyes	dan	Hughes,	dan	mengamati	bahwa	hukum	yang	
dianalisis	dalam	putusan-putusan	ini	“sebagian	besar	dipengaruhi	oleh,	dan	dalam	beberapa	kasus	
disalin	kata	per	kata	dari	instrumen	internasional	yang	telah	diratifikasi	Kenya.”205	
	
Demikian	pula,	pengadilan-pengadilan	internasional	telah	mengutuk	hukuman	mati	wajib.	Dalam	
sejumlah	kasus	yang	diputus	pada	2000	dan	2001,	Komisi	HAM	Inter-Amerika	menemukan	bahwa	
hukuman	mati	wajib	melanggar	hak	atas	hidup,	hak	atas	perlakuan	atau	hukuman	yang	manusiawi,	
dan	hak	atas	peradilan	yang	adil.206	Dalam	Boyce	v.	Barbados,	Pengadilan	HAM	Inter-Amerika	
menegaskan	bahwa	hukum	yang	melarang	hukuman	yang	terindividualisasi	pada	hakikatnya	bersifat	
sewenang-wenang:	“Suatu	hukuman	mati	wajib	yang	disahkan	oleh	hukum	dapat	bersifat	sewenang-
wenang	di	mana	hukum	gagal	membedakan	kemungkinan	adanya	derajat	kebersalahan	yang	berbeda	
dari	pelaku	dan	gagal	menimbang	keadaan	latar	dari	masing-masing	pidana	tersebut.”207	Dalam	
Thompson	v.	St.	Vincent	and	the	Grenadines,	Komite	HAM	mencapai	kesimpulan	yang	sama.208	Dan	
dalam	Interights	(Bosch)	v.	Botswana,	Pengadilan	HAM	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	mengakui	
bahwa	pengadilan	diharuskan	untuk	menimbang	baik	konteks	perbuatan	maupun	karakteristik	pelaku	
sebelum	menjatuhkan	hukuman	mati.209	
	
Beberapa	negara,	seperti	Singapura	dan	Malaysia,	masih	terus	mempertahankan	hukuman	mati	wajib	
setelah	berulang	kali	mendapat	gugatan	konstitusional.	Pengadilan	Banding	Singapura	telah	menolak	
argumen	bahwa	hukuman	mati	wajib	tidak	konstitusional	atas	dasar	bahwa	ia	memiliki	hubungan	
rasional	dengan	tujuan	sosial	untuk	mengurangi	kejahatan	dan	memberi	efek	gentar	pada	calon	
pelaku.210	
	

B.	HUKUMAN	MATI	HANYA	DAPAT	DIJATUHKAN	UNTUK	“KEJAHATAN	PALING	SERIUS”		

Pasal	6(2)	dari	Kovenan	Hak-hak	Sipil	dan	Politik	Internasional	menyatakan	bahwa	hukuman	mati	
hanya	dapat	dijatuhkan	untuk	“kejahatan	paling	serius.”211	Komite	HAM	mengamati	bahwa	ekspresi	ini	
harus	“dibaca	sangat	ketat,”	karena	kematian	adalah	“langkah	yang	cukup	luar	biasa.”212	Komite	HAM	
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berpendapat	bahwa	hukuman	mati	untuk	kejahatan	yang	tidak	mengakibatkan	kematian	korban	
merupakan	pelanggaran	Pasal	6(2).213		
	
Pada	1984,	Dewan	Ekonomi	dan	Sosial	PBB	lebih	jauh	mendefinisikan	pembatasan	tersebut	pada	
“kejahatan	paling	serius”	dalam	Pengaman	untuk	Menjamin	Perlindungan	Hak-hak	Orang	yang	
Menghadapi	Ancaman	Hukuman	Mati	(Safeguards	Guaranteeing	Protection	of	the	Rights	of	Those	
Facing	the	Death	Penalty).214	Pengaman	tersebut,	yang	didukung	oleh	Majelis	Umum	PBB,	mengatur	
bahwa	hukuman	mati	hanya	dapat	dijatuhkan	pada	pidana	yang	disengaja	dengan	konsekuensi	
mematikan	atau	konsekuensi	lainnya	yang	sangat	berat.	Pelapor	Khusus	PBB	untuk	Eksekusi	di	Luar	
Hukum,	Sumir,	atau	Sewenang-wenang	menganggap	bahwa	istilah	“disengaja”	seharusnya	“disamakan	
dengan	direncanakan	dan	harus	dipahami	sebagai	niat	sengaja	untuk	membunuh.”215	
	
Sejalan	dengan	prinsip-prinsip	di	atas,	pengadilan	di	beberapa	yurisdiksi	common	law	telah	
membatalkan	hukuman	mati	yang	dijatuhkan	pada	terdakwa	penyerta	yang	tidak	bertindak	secara	
meyakinkan	dengan	niat	mematikan.216	Sebagai	gambaran,	Pengadilan	Banding	Trinidad	dan	Tobago	
membatalkan	hukuman	mati	yang	dijatuhkan	di	bawah	statuta	yang	tidak	mengharuskan	adanya	
penetapan	bahwa	tertuduh	berniat	untuk	membunuh.217	Demikian	pula,	Mahkamah	Agung	India	
berpendapat	bahwa	hukuman	mati	tidak	boleh	diterapkan	kecuali	dalam	kasus-kasus	paling	berat	
dengan	kadar	kebersalahan	yang	ekstrem.218		
	
Demikian	pula,	Pengadilan	HAM	Inter-Amerika	menemukan	pelanggaran	Pasal	4.2	ACHR—yang	
menetapkan	kewajiban	untuk	membatasi	hukuman	mati	hanya	pada	kasus	yang	paling	serius—dalam	
kasus	di	mana	pemohon	telah	dijatuhi	hukuman	mati	atas	penculikan	anak	di	bawah	umur	yang	tidak	
mengakibatkan	kematian.219		
	
Contoh-contoh	ini	menambah	dukungan	pada	argumen	bahwa	pembatasan	hukuman	mati	pada	
kejahatan-kejahatan	yang	disengaja	dengan	konsekuensi	mematikan	kini	sudah	menjadi	hukum	
kebiasaan	internasional.	
	
C.	FENOMENA	DERET	KEMATIAN	(“DEATH	ROW”)		

Pasal	7	ICCPR	menyebutkan	bahwa	“[t]ak	seorang	pun	boleh	dijadikan	sasaran	penyiksaan	atau	
perlakuan	atau	hukuman	yang	kejam,	tidak	manusiawi,	atau	merendahkan	martabat.”220	Traktat	hak	
asasi	manusia	lainnya	juga	mengatakan	hal	yang	identik.221		
	
Selama	dua	dekade	terakhir,	sudah	ada	banyak	sekali	yurisprudensi	yang	dikembangkan	untuk	
mendukung	pandangan	bahwa	pemenjaraan	yang	lama	sebelum	eksekusi	hukuman	mati	(juga	dikenal	
dengan	istilah	“fenomena	death	row”)	merupakan	hukuman	yang	kejam,	tidak	manusiawi,	atau	
merendahkan	martabat.222	Putusan-putusan	semacam	ini	mendorong	banyak	artikel	oleh	para	
komentator	hukum	dan	ahli	kesehatan	mental.		
	
Dalam	Pratt	&	Morgan,	Privy	Council	memutuskan	bahwa	penundaan	selama	14	tahun	antara	waktu	
putusan	dijatuhkan	dan	pelaksanaan	hukuman	mati	dalam	kasus	narapidana	Jamaika	merupakan	
“hukuman	tidak	manusiawi.”223	Privy	Council	lebih	lanjut	menyimpulkan	bahwa	“dalam	kasus	mana	
pun	di	mana	eksekusi	baru	akan	dijalankan	lima	tahun	setelah	vonis	dijatuhkan	akan	merupakan	dasar	
yang	kuat	untuk	percaya	bahwa	penundaan	semacam	itu	merupakan	‘hukuman	yang	tidak	manusiawi	
atau	merendahkan	martabat.’”224	Dalam	Soering	v.	United	Kingdom,	Pengadilan	Eropa	menemukan	
bahwa	terpidana	di	Virginia	menghabiskan	rata-rata	antara	enam	sampai	delapan	tahun	menunggu	di	
death	row	sebelum	eksekusi.225	Pengadilan	menetapkan	bahwa	“[b]etapa	pun	berniat	baik	atau	
bahkan	berpotensi	manfaat	prosedur	pasca-putusan	yang	kompleks	di	Virginia,	konsekuensinya	adalah	
bahwa	terpidana	yang	sudah	diputus	harus	mengalami	bertahun-tahun	kondisi	pemenjaraan	death	
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row	dan	penderitaan	dan	ketegangan	yang	memuncak	menjalani	hidup	di	bawah	bayang-bayang	
kematian	yang	senantiasa	menyertai.”226		
	
Belakangan,	Mahkamah	Agung	Kanada	menimbang	bukti	bahwa	terpidana	mati	di	negara	bagian	
Washington	(Amerika	Serikat)	rata-rata	membutuhkan	11,2	tahun	untuk	menempuh	segala	prosedur	
peninjauan	negara	bagian	dan	federal,	ketika	menimbang	legalitas	ekstradisi	dua	terpidana	ke	Amerika	
Serikat	untuk	menghadapi	dakwaan	yang	diancam	hukuman	mati.227	Pengadilan	mengakui	
“penerimaan	yang	semakin	luas”	bahwa	“sifat	final	hukuman	mati,	beserta	penetapan	sistem	
peradilan	pidana	untuk	memastikan	secara	tuntas	bahwa	putusan	bersalah	tersebut	tidak	keliru,	
tampaknya	tidak	dapat	menghindari	terjadinya	penundaan	yang	lama,	serta	timbulnya	trauma	
psikologis	sebagai	akibatnya.”228	Berdasarkan,	antara	lain,	bukti	tersebut,	pengadilan	kemudian	
berketetapan	bahwa	Piagam	Hak	dan	Kebebasan	Kanada	tidak	dapat	mengizinkan	ekstradisi	terdakwa	
tanpa	adanya	jaminan	bahwa	Amerika	Serikat	tidak	akan	menuntut	hukuman	mati.229	
	
Mahkamah	Agung	Uganda	juga	telah	menerima	argumen-argumen	di	atas,	berpendapat	bahwa	
penundaan	melebihi	tiga	tahun	antara	konfirmasi	hukuman	mati	terpidana	pada	tingkat	banding	dan	
eksekusi	hukumannya,	merupakan	perlakuan	atau	hukuman	yang	kejam,	tidak	manusiawi	dan	
merendahkan	martabat	yang	melanggar	konstitusi	negaranya.230	Mahkamah	Agung	Zimbabwe	juga	
menetapkan	bahwa	penundaan	52	sampai	72	bulan	antara	dijatuhkannya	hukuman	mati	dan	eksekusi	
hukuman	tersebut	merupakan	hukuman	tidak	manusiawi.231	Dan	pada	2010,	Pengadilan	Hak	Asasi	
Manusia	Eropa	memperluas	putusannya	dari	Soering	in	Al	Saadoon	&	Mufdhi	v.	United	Kingdom.	
Dalam	perkara	tersebut,	Pengadilan	Eropa	menemukan	bahwa	Kerajaan	Britania	Raya	terlah	
melanggar	kewajibannya	di	bawah	Pasal	3	Konvensi	Eropa	hanya	dengan	memapar	pemohon	pada	
ancaman	hukuman	mati.232		
	
Contoh-contoh	ini	menunjukkan	bahwa	pelarangan	pemenjaraan	yang	lama	sebelum	eksekusi	
hukuman	mati	merupakan	perlakuan	yang	kejam,	tidak	manusiawi,	atau	merendahkan	martabat	mulai	
memiliki	kekuatan	mengikat	sebagai	hukum	kebiasaan	internasional.233	
	

D.	KATEGORI-KATEGORI	TERPIDANA	YANG	TIDAK	BOLEH	DIEKSEKUSI		

Sebagaimana	dibahas	di	atas	hukum	internasional	dengan	tegas	melarang	eksekusi	kategori	terpidana	
tertentu.	Hal	ini	dibahas	di	Bab	4	dan	5	di	atas.	
	
E.	MENCEGAH	EKSEKUSI	KLIEN	DENGAN	DISABILITAS	PSIKOSOSIAL		

Klien	anda	mungkin	telah	mengembangkan	penyakit	mental	setelah	divonis	mati.	Pengaman	
Perserikatan	Bangsa-Bangsa	untuk	Menjamin	Perlindungan	Hak-hak	Terpidana	yang	Menghadapi	
Hukuman	Mati	(United	Nations	Safeguards	Guaranteeing	Protection	of	the	Rights	of	Those	Facing	the	
Death	Penalty),	yang	menerima	dukungan	suara	yang	hamper	bulat	dari	negara-negara	pihak	PBB,	
melarang	penjatuhan	hukuman	mati	atas	“orang-orang	yang	menjadi	gila.”234	Pada	1989,	Dewan	
Ekonomi	dan	Sosial	memperluas	perlindungan	ini	untuk	mencakup	“orang-orang	yang	menderita	…	
kompetensi	mental	yang	sangat	terbatas,	baik	pada	saat	vonis	maupun	eksekusi.”235	Demikian	pula,	
Komisi	HAM	PBB	telah	mendorong	negara-negara	retensionis	untuk	“tidak	menjatuhkan	hukuman	
mati	kepada	orang	yang	menderita	bentuk	disabilitas	psikososial	apa	pun	atau	mengeksekusi	orang-
orang	semacam	itu.”236	Dan	Uni	Eropa	telah	menyatakan	bahwa	eksekusi	orang-orang	yang	menderita	
segala	bentuk	gangguan	mental	adalah	bertentangan	dengan	norma-norma	hak	asasi	manusia	yang	
diakui	secara	internasional	dan	melanggar	harkat	dan	martabat	insan	manusia.237	
	

Hukum	internasional	mungkin	tidak	mengharuskan	klien	anda	secara	resmi	ditetapkan	menderita	
penyakit	mental	untuk	dapat	emberlakukan	pelarangan	ini.	Dalam	Francis	v.	Jamaica,	Komite	HAM	
berpendapat	bahwa	menerbitkan	perintah	eksekusi	untuk	seseorang	dengan	gangguan	mental	yang	
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diperiksa	dan	ditemukan	“gila”	merupakan	perlakuan	yang	kejam,	tidak	manusiawi	atau	merendahkan	
martabat	yang	melanggar	Pasal	7	ICCPR.238		
	
Jika	anda	mencurigai	kesehatan	mental	klien	anda	merosot	selama	menjalani	masa	tunggu	hukuman	
mati,	upayakan	penangguhan	eksekusi	dan	cari	bantuan	dari	ahli	kesehatan	mental	yang	berkualifikasi.	
LIhat	Bab	5,	“Membela	Individu	yang	Rentan.”		
	
F.	BANTUAN	PENASIHAT	YANG	TIDAK	EFEKTIF		

Sebagaimana	dibahas	di	Bab	2,	klien	anda	memiliki	hak	atas	perwakilan	hukum	yang	efektif	pada	
sidang	pengadilan	dan	saat	banding.	Jika	pengacara	klien	anda	tidak	memenuhi	kewajibannya	untuk	
memberikan	bantuan	yang	kompeten,	ini	menjadi	persoalan	yang	patut	diangkan	pada	banding	
sebagai	dasar	untuk	proses	pengadilan	atau	penentuan	hukuman	yang	baru.	Di	Amerika	Serikat,	
pengadilan	telah	membatalkan	banyak	putusan	dalam	perkara	hukuman	mati	berdasarkan	klaim	
bantuan	penasihat	hukum	yang	tidak	efektif.239	Silakan	rujuk	kasus-kasus	yang	dikutip	di	Bab	2	untuk	
sumber	otoritas	tambahan	bagi	argumen	semacam	ini	di	bawah	hukum	internasional	dan	nasional.	
	

Mengatasi	Hambatan		
•	Bagaimana	saya	dapat	mengajukan	klaim	bantuan	penasihat	yang	tidak	efektif	pada	
saat	banding	ketika	saya	yang	menjadi	pembela	tersangka	pada	persidangan?	

Dalam	banyak	kasus,	pengacara	yang	menangani	perkara	di	persidangan	juga	akan	menangani	
bandingnya.	Sekalipun	pengacaranya	berbeda,	ia	bisa	saja	rekan	dekat	dari	pengacara	yang	
menangani	persidangan	tingkat	pertama.	Situasi	ini	dapat	menciptakan	konflik	kepentingan	
ketika	anda	percaya	bahwa	pembela	di	persidangan	gagal	menjalankan	tugasnya	kepada	klien.	
Bagaimana	anda	dapat	mengajukan	klaim	bantuan	penasihat	yang	tidak	efektif	terhadap	diri	
sendiri	atau	rekan?	Apakah	anda	wajib	melakukannya?	

Jawaban	untuk	yang	terakhir	di	atas	adalah	YA.	Anda	harus	mengajukan	klaim	ini	karena	
kewajiban	anda	adalah	kepada	klien,	bukan	kepada	diri	sendiri	atau	kolega.	Namun	anda	perlu	
bahas	dengan	saksama	persoalan	ini	dengan	pengawas	dan	kolega	anda	agar	mereka	
memahami	mengapa	anda	merasa	perlu	mengajukan	klaim	ini.	Jika	anda	sendiri	yang	menjadi	
pengacara	pada	persidangan	dan	anda	merasa	telah	melakukan	kesalahan	serius,	anda	perlu	
meminta	pengawas	atau	pengadilan	untuk	menunjuk	penasihat	hukum	baru	pada	saat	banding.	

	
	

	
G.	WARGA	NEGARA	ASING	YANG	TIDAK	MENDAPATKAN	HAK	KONSULERNYA	

Jika	klien	anda	adalah	warga	negara	asing,	ia	memiliki	hak	untuk	pemberitahuan	konsuler	dan	akses	di	
bawah	Pasal	36(1)(b)	Konvensi	Wina	tentang	Hubungan	Konsuler	dan	hukum	kebiasaan	
internasional.240	Ada	juga	kemungkinan	bahwa	negara	klien	memiliki	perjanjian	konsuler	bilateral	
dengan	negara	tempat	ia	dijatuhi	hukuman	mati.	Anda	perlu	menyelidiki	apakah	otoritas	yang	
menahan	telah	memberi	tahu	klien	anda	tentang	hak	untuk	konsulatnya	diberi	tahu	tentang	
penahanannya.	Dengan	persetujuan	klien,	anda	juga	perlu	menghubungi	kantor	konsulat	negara	
asalnya	untuk	memastikan	bahwa	mereka	bersedia	membantu	pembelaan	klien	anda.		
	
Pengadilan	HAM	Inter-Amerika	menetapkan	bahwa	eksekusi	seorang	warga	negara	asing	setelah	hak	
notifikasi	konsulernya	dilanggar	akan	menjadi	pencabutan	nyawa	sewenang-wenang	yang	melanggar	
hukum	internasional.241	Selain	itu,	dalam	Avena	&	Other	Mexican	Nationals	(Mexico	v.	U.S.),	
Mahkamah	Internasional	menetapkan	bahwa	ketika	seorang	warga	negara	asing	telah	dihukum	
dengan	“hukuman	berat”	atau	“pemenjaraan	yang	lama”	setelah	dicabut	hak	konsulernya,	maka	ia	
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berhak	atas	“tinjauan	dan	pertimbangan	ulang”	yudisial	atas	putusan	bersalah	dan	hukuman	
matinya.242	
	

H.	TIDAK	BOLEH	ADA	HUKUMAN	EX	POST	FACTO	

Klien	anda	tidak	boleh	diancam	hukuman	mati	jika	hukuman	tersebut	bersumber	dari	hukum	yang	
belum	ada	pada	saat	perbuatan	dilakukan.	Hukuman	ex	post	facto	semacam	itu	dilarang	oleh	banyak	
perjanjian	HAM	internasional.	Pasal	11,	ayat	2	dari	Deklarasi	Universal	HAM	mengatakan	bahwa	“[t]ak	
seorang	pun	boleh	diputus	bersalah	atas	tindak	pidana	apa	pun	atas	dasar	tindakan	atau	pengabaian	
yang	bukan	merupakan	pelanggaran	pidana	…	pada	saat	itu	dilakukan.”243	ICCPR,	Piagam	Hak	Asasi	
Manusia	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	(African	Charter	on	Human	and	Peoples’	Rights),	Konvensi	
Eropa	untuk	Perlindungan	Hak	Asasi	Manusia	dan	Kemerdekaan	Fundamental	(European	Convention	
for	the	Protection	of	Human	Rights	and	Fundamental	Freedoms),	Piagam	Hak-Hak	Dasar	Uni	Eropa	
(Charter	of	Fundamental	Rights	of	the	European	Union),	dan	Piagam	Arab	tentang	Hak	Asasi	Manusia	
(Arab	Charter	on	Human	Rights)	juga	mengandung	rumusan	serupa.244	ICCPR	juga	memberi	arahan	
bahwa	perubahan	hukum	untuk	mengurangi	hukuman	untuk	perbuatan	tertentu	secara	retroaktif	
berlaku	bagi	mereka	yang	melakukan	pelanggaran	di	bawah	versi	hukum	yang	lebih	berat.245		
Karena	hukuman	ex	post	facto	dilarang,	anda	perlu	menyelidiki	riwayat	hukum	pelanggaran	atas	mana	
klien	anda	dihukum.	Jika	hukum	yang	melarang	perbuatan	yang	dilakukan	klien	belum	berlaku	pada	
saat	tidak	pidana	tersebut	dilakukan,	ajukan	argumen	bahwa	hukuman	tersebut	dijatuhkan	melanggar	
hukum	internasional.	Sama	halnya,	karena	setidaknya	beberapa	perjanjian	internasional	
mengharuskan	negara-negara	mengubah	hukumannya	jika	perubahan	dalam	hukum	mengharuskan	
hukuman	yang	lebih	ringan,	maka	anda	perlu	menyelidiki	apa	hukuman	yang	berlaku	saat	ini	untuk	
perbuatan	tersebut.	Jika	perbuatan	tersebut	tidak	lagi	cukup	untuk	memberi	justifikasi	atas	hukuman	
mati	di	bawah	hukum	suatu	negara,	tunjukkan	bahwa	ICCPR	mengharuskan	hukuman	bagi	klien	anda	
dikurangi.246	
	

I.	KLIEN	ANDA	DIJATUHI	HUKUMAN	MATI	SETELAH	PERADILAN	TIDAK	ADIL	

Salah	satu	tantangan	terbesar	yang	dihadapi	praktisi	di	negara-negara	retensionis	adalah	kurangnya	
pengaman	yang	memadai	bagi	proses	hukum	yang	semestinya	(due	process).	Due	process	adalah	
konsep	yang	luas,	namun	secara	umum	merujuk	pada	perlindungan-perlindungan	prosedural	yang	
diperlukan	untuk	memastikan	bahwa	tersangka	mendapatkan	perngadilan	yang	adil	dan	imparsial.	
Konsep	equality	of	arms	juga	adalah	hal	yang	esensial	bagi	definisi	ini:	pembela	harus	diberikan	
otonomi,	kerahasiaan,	kekuatan	untuk	melawan	kasus	penuntut	umum,	dan	sumber	daya	yang	
memadai	yang	setidaknya	setara	dengan	yang	diberikan	kepada	penuntut	umum	untuk	menyelidiki	
tuduhan	dan	mempersiapkan	pembelaan.	
	
Banyak	negara	retensionis	gagal	memberikan	perlindungan	prosedural	paling	dasar	yang	penting	bagi	
suatu	peradilan	yang	adil.	Sebagian	pengaman	due	process	yang	paling	esensial	dijabarkan	dalam	Pasal	
14	ICCP,	dan	dijelaskan	di	atas	pada	Bab	7.	
	
Perjanjian	internasional	melindungi	hak	tersangka	atas	peradilan	yang	adil	sekalipun	tidak	dilindungi	
hukum	nasional.	Pasal	6	ICCPR	mengatur	bahwa	hukuman	mati	hanya	boleh	dijatuhkan	di	mana	
standar-standar	semacam	ini	ditaati.	Demikian	pula,	Komite	HAM	berpendapat	bahwa	ketika	negara	
melanggar	hak	due	process	seseorang	di	bawah	ICCPR,	negara	tersebut	tidak	dapat	melakukan	
eksekusi	atas	orang	tersebut.247		
	
J.	PERSOALAN-PERSOALAN	FAKTUAL	UNTUK	DIPERTIMBANGKAN		

1.	Periksa	kembali	secara	tuntas	bukti-bukti	yang	membawa	pada	hukuman	mati	klien	anda—apa	
yang	telah	meyakinkan	pengadilan	tingkat	pertama	bahwa	terdakwa	bersalah?	
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Selama	beberapa	dekade	terakhir,	ratusan	orang	telah	diputus	bebas	setelah	sebelumnya	dijatuhi	
hukuman	mati	atas	perbuatan	pidana	yang	tidak	mereka	lakukan.	Di	Amerika	Serikat	saja,	sampai	
Agustus	2012,	sekitar	140	orang	yang	sebelumnya	salah	diputus	dan	dijatuhi	hukuman	mati	telah	
diputus	bebas	atas	dasar	ketidakbersalahan	mereka.	
	
Sekalipun	bukti	yang	memberatkan	klien	anda	tampak	kuat,	pelajari	kembali	dasar	faktual	atas	
putusan	bersalahnya.	Walau	bukti	baru	tidak	selalu	diterima	oleh	pengadilan	banding,	dalam	beberapa	
kasus,	pengajuan	bukti	baru	diizinkan.	Sebagai	contoh,	di	bawah	hukum	habeas	Amerika,	Mahkamah	
Agung	Amerika	Serikat	telah	mengatakan	bahwa	walaupun	keringanan	habeas	secara	umum	tidak	
berlaku	bagi	mereka	yang	mengklaim	ketidakbersalahan	aktual	berdasarkan	bukti	yang	baru	
terungkap,	“suatu	demonstrasi	yang	benar-benar	persuasif	atas	‘ketidakbersalahan	aktual’	yang	dibuat	
setelah	persidangan	akan	menjadikan	eksekusi	seorang	terdakwa	tidak	konstitusional.”248	Demikian	
pula	halnya,	Pengadilan	Banding	Kerajaan	Britania	Raya	akan	menerima	bukti	baru	“jika	mereka	
berpikir	hal	tersebut	adalah	perlu	dan	baik	demi	kepentingan	keadilan.”249	Pengadilan	internasional	
kemungkinan	juga	akan	terbuka	terhadap	bukti	baru	dalam	keadaan	tertentu.250	
	
Berikut	ini	adalah	beberapa	sumber	putusan	bersalah	yang	salah	dalam	kasus-kasus	hukuman	mati	
yang	perlu	anda	pertimbangkan251:	
		
Identifikasi	yang	salah	oleh	saksi	mata		

Identifikasi	yang	salah	oleh	saksi	mata	telah	mengakibatkan	banyak	sekali	orang	yang	tidak	bersalah	
dihukum.	Pada	tingkat	banding	dan	setelah	putusan,	semua	saksi	perlu	diwawancara	ulang	untuk	
menguji	kebenaran	kesaksiannya.	Lihat	Bab	4:	“Investigasi	dan	Persiapan	Prapersidangan	Lainnya.”	
	
Pengakuan	palsu		

Pengakuan	palsu	lebih	sering	terjadi	daripada	yang	umumnya	dikira.	Tekanan	selama	proses	interogasi	
sering	menghasilkan	pengakuan	palsu,	namun	orang-orang	dapat	saja	mengaku	telah	berbuat	suatu	
tindak	pidana	bahkan	ketika	polisi	tidak	menekan	mereka	secara	fisik.	Pertanyaan	yang	salah,	sugestif,	
atau	menyesatkan	oleh	polisi	juga	dapat	membangkitkan	pengakuan	palsu.	Orang-orang	yang	memiliki	
disabilitas	psikososial	atau	tersangka	yang	rentan	adalah	yang	paling	tinggi	risikonya	membuat	
pengakuan	palsu.	
	

Petunjuk	Praktik	
•	Pengakuan	Palsu:	Kisah	Chiang	Kuo-ching		

Kadang	pengakuan	palsu	ditemukan	terlalu	lambat.	Pada	Oktrober	1996,	Chiang	Kuo-ching,	
seorang	prajurit	angkatan	udara	Taiwan,	ditangkap	atas	tuduhan	pemerkosaan	dan	
pembunuhan	seorang	anak	perempuan	berusia	lima	tahun.	Setelah	mengalami	interogasi	yang	
brutal,	termasuk	diancam	dengan	tongkat	listrik,	dilarang	tidur	dan	dipaksa	menonton	video	
otopsi	korban,	Chiang	mengaku	sebagai	pelaku	pembunuhan	tersebut.	Ia	dieksekusi	pada	1997	
tak	lama	setelah	diputus	bersalah.		

Setelah	eksekusi	Chiang,	bukti	yang	menghubungkannya	dengan	kejahatan	runtuh.	Para	ahli	
forensik	menemukan	bahwa	bukti	fisik	tidak	dapat	menghubungkan	Chiang	dengan	
kejahatannya,	bahwa	pengakuannya	diakui	tidak	andal,	dan	bahwa	kemungkinan	ada	tersangka	
lain.	Menanggapi	kurangnya	bukti	terhadap	Chiang	ini,	kantor	Kejaksaan	Agung	Militer	
kemudian	mengajukan	banding	pasca	kematian	Chiang	ke	Mahkamah	Agung	Militer	pada	2010.	
Tahun	berikutnya,	dalam	sidang	pengadilan	yang	baru,	Pengadilan	membebaskan	Chiang	dan	
secara	spesifik	menemukan	bahwa	pengakuannya	dibuat	melawan	kehendaknya.		

Kementerian	Pertahanan	Nasional	kemudian	mengumumkan	bahwa	mereka	akan	membantu	
keluarga	Chiang	mengajukan	kompensasi	nasional	atas	kehilangan	anaknya.		

	



	 85	

	
Kesaksian	informan	penjara	yang	tidak	dapat	diandalkan		

Salah	satu	taktik	polisi	yang	umum	digunakan	dalam	persidangan	adalah	kesaksian	tahanan	lainnya,	
yang	biasanya	akan	bersaksi	bahwa	selama	di	penjara	klien	anda	mengakui	kesalahannya	atau	
membuat	pernyataan-pernyataan	yang	memberatkan—contohnya,	bahwa	klien	mengatakan	hal-hal	
yang	hanya	dapat	diketahui	oleh	orang	yang	melakukan	kejahatannya.	Kadang-kadang	sesama	tahanan	
ditempatkan	di	penjara	secara	khusus	untuk	memancing	klien	anda	membuat	“pengakuan	penjara”	
tersebut.	
	
Sudah	umum	diketahui	bahwa	“informan	penjara”	tidak	dapat	dipercaya,	khususnya	karena	polisi	
dan/atau	jaksa	sering	menjanjikan	perlakuan	yang	baik	bagi	informan	semacam	itu	dengan	imbalan	
kesaksiannya.	Karena	itu,	selalu	periksa	dengan	saksama	manfaat	yang	didapat	para	informan	seperti	
ini	atas	kesaksiannya.	Jika	perlakuan	yang	lebih	baik	tidak	diungkapkan	oleh	penuntut	umum,	hal	ini	
dapat	menjadi	dasar	bagi	proses	persidangan	baru.252	
	
Bukti	forensik	yang	salah		

Penggunaan	metode	ilmiah	forensik	yang	meragukan	atau	menyesatkan	atau	ahli	yang	tidak	kompeten	
juga	telah	mengakibatkan	vonis	yang	salah.	Kita	harus	selalu	mencermati	dengan	saksama	dasar	untuk	
keterangan	ahli	mana	pun	dan	kualifikasi	siapa	pun	ahli	yang	bersaksi	untuk	jaksa.	Jika	memungkinkan,	
dapatkan	bantuan	dari	ahli	yang	berkualifikasi	untuk	menilai	metodologi	ahli	forensik	mana	pun	yang	
bersaksi	pada	persidangan.	Anda	juga	perlu	mengikuti	perkembangan	teknologi	baru	yang	belum	ada	
pada	saat	investigasi	awal	yang	dapat	menghasilkan	bukti	meringankan.	
	
Kelakuan	buruk	jaksa	

Polisi	dan	jaksa	kadang	menutupi	bukti	meringankan	atau	melakukan	tindakan	tidak	profesional	
lainnya,	seperti	menekan	saksi.	Mereka	dapat	memutuskan	untuk	fokus	pada	tersangka	tertentu	dan	
akan	mengecualikan	bukti	lain	yang	tidak	konsisten	dengan	teori	mereka	tentang	bagaimana	kejahatan	
itu	dilakukan.	Ini	adalah	salah	satu	alasan	mengapa,	jika	yurisidiksi	anda	mengizinkan	hal	tersebut,	
anda	perlu	mewawancara	ulang	semua	saksi,	mencari	saksi	baru,	dan	secara	saksama	mencermati	
berkas	jaksa	untuk	memastikan	tidak	ada	bukti	meringankan	yang	tidak	diungkap.	
	

IV.	GRASI		

A.	KLIEN	ANDA	MEMILIKI	HAK	UNTUK	MENDAPATKAN	GRASI	ATAU	PERINGANAN	HUKUMAN	

MATI		

Beberapa	instrumen	internasional	menjamin	hak	untuk	mendapatkan	pengampunan	atau	peringanan	
hukuman	mati	yang	dapat	diberikan	dalam	semua	kasus	hukuman	mati.253	Sudah	cukup	mapan	bahwa	
prosedur	untuk	mempertimbangkan	amnesti,	pengampunan	atau	grasi	dalam	kasus	pidana	mati	harus	
“memberi	kepada	terpidana	mati	jaminan	peluang	yang	efektif	atau	memadai	untuk	ikut	serta	dalam	
proses	pengampunan.”254	Pengaman	due	process	minimum	ini	harus	mencakup	hak	“untuk	
mengajukan,	menerima	atau	menantang	bukti	yang	dipertimbangkan”	oleh	otoritas	pemberi	ampunan	
dan	“untuk	menerima	keputusan	dari	otoritas	tersebut	dalam	periode	waktu	yang	wajar	sebelum	
eksekusinya.”255	Selain	itu,	petisi	pengampunan	individual	dapat	tunduk	pada	tinjauan	yudisial	dan	hak	
prerogatif	untuk	pengampunan	harus	dijalankan	secara	adil	dan	memadai.256	“Dengan	kata	lain,”	
Pengadilan	HAM	Inter-Amerika	telah	menginstruksikan,	“tidak	cukup	sekadar	dapat	mengajukan	petisi;	
alih-alih,	petisi	tersebut	harus	diperlakukan	sesuai	standar	prosedural	yang	membuat	hak	tersebut	
menjadi	efektif	…	Negara	memiliki	kewajiban	untuk	mengimplementasikan	prosedur	yang	adil	dan	
transparan	dengan	mana	terpidana	yang	dijatuhi	hukuman	mati	dapat	menggunakan	semua	bukti	
menguntungkan	yang	dianggap	relevan	untuk	memberikan	pengampunan.”257	IACHR	juga	
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memutuskan	bahwa	hukuman	mati	Guatemala	melanggar	Pasal	4.6	dari	ACHR	karena	tidak	memiliki	
prosedur	untuk	pengampunan	atau	grasi;	Pengadilan	memutuskan	bahwa	Guatemala	perlu	
mengadopsi	prosedur	pengampunan	yang	menjamin	bahwa	semua	orang	yang	dijatuhi	hukuman	mati	
berhak	untuk	mengajukan	dan	mendapatkan	putusan	atas	petisi	pengampunan;	hukumannya	tidak	
boleh	dieksekusi	sebelum	petisi	tersebut	diputuskan.258	
	

B.	KEWAJIBAN	ANDA	SEBAGAI	PENASIHAT	HUKUM	PENGAMPUNAN	

Jika	anda	menjadi	penasihat	seseorang	yang	sedang	menghadapi	risiko	nyata	eksekusi,	ketahui	
prosedur	serta	kemungkinan	batasan	waktu	untuk	mengajukan	petisi	grasi.	Anda	juga	perlu	
menentukan	faktor-faktor	apa	saja	yang	dipandang	persuasif	oleh	otoritas	pemberi	grasi.	Contoh	
faktor-faktor	tersebut,	antara	lain:	
	
•	Bukti	baru	yang	membuktikan	ketidakbersalahan;		

•	Alasan	kemanusiaan,	seperti	penyakit	serius;		

•	Peradilan	yang	tidak	adil;		

•	Karakteristik	pribadi	klien	(usia	yang	muda,	usia	tua,	penyakit	mental,	penganiayaan	dan	
penelantaran	di	masa	kecil);		

•	Perilaku	sejak	perbuatan;		

•	Rehabilitasi	dan	penyesalan,	dan/atau		

•	Dukungan	dari	keluarga	korban.		

Anda	juga	perlu	menilai	adanya	peluang	dan	kelayakan	mendorong	protes	publik	atas	eksekusi	klien	
anda	dari	LSM	lokal	dan	internasional,	politisi,	tokoh	publik,	keluarga	korban,	pemimpin	agama	dan	
pemimpin	masyarakat	lainnya.	

	
C.	HAK	ATAS	PENANGGUHAN	EKSEKUSI		

Di	bawah	hukum	internasional,	klien	anda	tidak	boleh	dieksekusi	selagi	perkaranya	masih	ditinjau,	baik	
oleh	lembaga	nasional	maupun	internasional,	atau	sedang	dalam	proses	banding	atau	grasi.	Konvensi	
Amerika	tentang	Hak	Asasi	Manusia	dan	Pengaman	Hukuman	Mati	PBB	(UN	Death	Penalty	Safeguards)	
secara	terang	menjamin	hak	ini	pada	tingkat	nasional.259	Dan	dalam	resolusi	2001/68,	Komisi	HAM	PBB	
menyerukan	kepada	semua	negara	agar	“jangan	mengeksekusi	siapa	pun	selama	segala	prosedur	
hukum,	pada	tingkat	internasional	atau	nasional,	masih	belum	selesai.”		
	
Demikian	pula,	Komisi	HAM	memutuskan	bahwa	mengeksekusi	seorang	terpidana	ketika	hukumannya	
sedang	dalam	peninjauan	di	negara	pihak	ICCPR	merupakan	pelanggaran	ketentuan	hak	atas	hidup	
dalam	Pasal	6.260	Dalam	Ashby	v.	Trinidad	and	Tobago,	Komisi	HAM	menemukan	bahwa	Trinidad	dan	
Tobago	telah	melanggar	kewajibannya	di	bawah	Protokol	pertama	ICCPR	dengan	mengeksekusi	Mr.	
Ashby	sebelum	Komite	dapat	merumuskan	pandangannya.261	Sebagaimana	dicatat	Hood	dalam	karya	
monumentalnya	tentang	hukuman	mati	di	seluruh	dunia,	“agar	suatu	hak	dapat	dikatakan	bermakna	
perlu	ada	peluang	untuk	menikmatinya.	Maka,	mungkin	sekali	tersirat	dalam	[ICCPR]	bahwa	hak	untuk	
mengajukan	banding	di	pasal	6,	dibaca	bersama	dengan	pasal	14,	dan	hak	yang	tersurat	untuk	
mengupayakan	pengampunan	atau	pengurangan	hukuman	di	pasal	6	juga	mencakup	kewajiban	bagi	
pemerintah	untuk	tidak	melaksanakan	hukuman	mati	sampai	banding	atau	petisi	selesai.”262	
	

V.	“PENGADILAN	OPINI	PUBLIK”		

A.	MEMBAWA	KASUS	KLIEN	ANDA	KE	RANAH	PUBLIK		

Selama	mewakili	klien,	anda	perlu	memikirkan	dengan	saksama	apakah	ia	akan	mendapatkan	manfaat	
dari	liputan	media.	Dalam	banyak	kasus,	liputan	media	dan	kampanye	publisitas	internasional	dapat	
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menyebabkan	reaksi	balik.	Hakim	dan	pembuat	keputusan	yang	mungkin	sudah	cenderung	memberi	
keringanan	atas	hukuman	mati	klien	anda,	justru	mungkin	akan	mendapat	tekanan	untuk	
mempertahankan	hukuman	matinya.	Berhubungan	dengan	media	juga	dapat	berisiko	bagi	pembela	
HAM	di	negara-negara	tertentu;	kami	menganjurkan	kepada	semua	untuk	memikirkan	dengan	
saksama	segala	kemungkinan	akibatnya	sebelum	berbicara	secara	publik	tentang	kasus	klien	anda.	
Terlepas	dari	berbagai	pertimbangan	tersebut,	liputan	media	terbukti	dapat	menjadi	alat	yang	efektif	
dalam	banyak	kasus.	Sebagaimana	didiskusikan	di	bawah,	mengingat	kemajuan	teknologi	seperti	
internet,	sekarang	lebih	mudah	untuk	mendapatkan	publisitas	baik	dengan	media	tradisional	maupun	
media	sosial.	
	
Waktu	juga	merupakan	pertimbangan	penting	dalam	semua	kampanye	media.	Kampanye	media	yang	
sangat	nyata	paling	sering	dilakukan	segera	menjelang	eksekusi.	Begitu	permohonan	grasi	diajukan,	
tekanan	eksternal	dapat	memengaruhi	keputusan	eksekutif	atas	permohonan	tersebut,	khususnya	
seorang	eksekutif	yang	dipilih	secara	popular	yang	akan	sensitif	terhadap	reputasi	negaranya	di	
masyarakat	internasional.	Amnesty	International	sering	akan	bersedia	bermitra	dengan	advokat	lokal	
untuk	mendapatkan	perhatian	media	dan	dukungan	internasional	untuk	menunda	eksekusi.	Namun	
liputan	media	juga	dapat	berguna	lebih	awal	dalam	proses	persidangan.	
	
Yang	lebih	berat	adalah	memutuskan	apakah	dan	kapan	harus	membawa	kasus	ke	ranah	publik	
sementara	kasus	klien	anda	tengah	diperiksa	di	pengadilan.	Anda	harus	memutuskan	apakah	risiko	
mengalienasi	pengadilan	(dan	mungkin	eksekutif	yang	akan	menimbang	putusan	grasi)	lebih	besar	
daripada	manfaat	tekanan	dari	luar.	Pertimbangan	ini	harus	dilakukan	berkonsultasi	dengan	anggota	
komunitas	pengacara	yang	berpengalaman	di	negara	anda.		
	
Banyak	jurnalis	akan	mencari	sudut	pandang	yang	menarik	untuk	menulis	suatu	cerita.	Mohon	diingat	
bahwa	ketika	anda	kerja	dengan	media,	anda	memerlukan	teori	kasus	(lihat	Bab	7)	dan	perlu	
memberikan	cerita	yang	kuat	yang	akan	menjustifikasi	pengurangan	hukuman	mati	untuk	klien	anda,	
atau	bahkan	pembebasannya.	Banyak	klaim	potensial	dalam	kasus	hukuman	mati	memiliki	nilai	berita,	
khususnya	klaim	ketidakbersalahan	aktual.	Namun	jangan	juga	melupakan	klaim	kesewenangan	jaksa,	
diskriminasi,	kinerja	investigasi	yang	cacat,	dan	riwayat	hidup	klien	anda.	
	

Kisah	Keberhasilan		
•	Menggunakan	Media	Sosial	di	Malaysia:	Kasus	Noor	Atiqah	

Noor	Atiqah	dan	para	pendukungnya	berhasil	memanfaatkan	media	sosial	untuk	
menceritakan	kisat	Noor.	Paparan	media	sosial	memungkinkan	para	pendukung	Noor	
menggalang	dana	dan	menghubungkannya	dengan	organisasi	advokasi.	Pada	akhirnya,	
permohonan	banding	Noor	berhasil	dan	hukumannya	dikurangi	dari	hukuman	mati	menjadi	
kurungan.		

Noor,	seorang	orang	tua	tunggal	berkebangsaan	Singapura,	kesulitan	menemukan	pekerjaan.	
Ia	mulai	mengencani	seorang	laki-laki	yang	menjanjikan	akan	membantu	mengangkat	bisnis	
tekstilnya.	Sayangnya,	pacar	Noor	tidak	pernah	ada	niat	untuk	membantu	usaha	Noor:	ia	
malah	berniat	untuk	menggunakannya	sebagai	kurir	narkoba.	Pada	2007,	pacar	Noor	
mengirimnya	melakukan	perjalanan	pembelian	ke	Singapura	dengan	koper	yang	dikemas	oleh	
salah	satu	temannya.	Otoritas	Malaysia	menemukan	sebuah	amplop	berisi	heroin	dan	obat	
turunannya	di	dalam	koper.	Noor	tidak	mengetahui	isi	koper	tersebut.	Terlepas	dari	itu,	ia	
ditemukan	bersalah	atas	penyelundupan	narkotika	dan	dijatuhi	hukuman	mati	di	bawah	
hukum	Malaysia.			

Setelah	Noor	divonis,	teman-teman	dan	keluarganya	memulai	kampanye	daring	yang	agresif	
untuk	mendapatkan	paparan	dan	menggalang	dana.	Laman	Facebook	aktif	dan	beberapa	blog	
menjelaskan	situasi	Noor	serta	menggalang	donasi.	Melalui	berbagai	forum	daring	ini,	
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pendukung	Noor	menjual	berbagai	kerajinan	tangan	untuk	membantu	membayar	banding	
Noor	dan	membantu	anak	Noor	dan	ibunya	yang	berusia	lanjut	sementara	ia	menjalani	
hukuman	penjara.	Seluruhnya,	upaya	ini	berhasil	menggalang	$50.000.	Laman	Facebook	dan	
blognya	juga	memungkinkan	pendukung	Noor	terhubung	dengan	organisasi	advokasi	terkenal	
seperti	Singapore	Anti-Death	Penalty	Campaign.		

Di	bawah	tekanan	publik,	Pengadilan	Banding	Malaysia	menerima	banding	Noor	untuk	
mengajukan	bukti	baru	dan	menimbang	kembali	vonis	bersalahnya.	Pengadilan	kemudian	
memutuskan	untuk	mengurangi	dakwaan	Noor	dari	penyelundupan	menjadi	kepemilikan	dan	
hukumannya	dikurangi	dari	hukuman	mati	menjadi	12	tahun	kurungan.	Karena	Noor	sudah	
menjalani	hukumannya	beberapa	tahun,	ia	berharap	dapat	dipertemukan	kembali	dengan	
anaknya	pada	2017.	

		
	
B.	MENGGUNAKAN	MEDIA	TRADISIONAL		

Di	masa	lalu,	satu-satunya	sumber	publisitas	untuk	kasus	hukuman	mati	adalah	koran	dan	majalah	
lokal,	nasional	atau	internasional.	Sering	koran-koran	lokal	atau	nasional	ini	melaporkan	tindak	pidana	
dasar,	investigasi	dan	pengadilannya.	Anda	perlu	menyelidiki	liputan	media	sebelumnya	tentang	
pidana,	investigasi	dan	pengadilan	klien	anda	sebelum	mengembangkan	strategi	untuk	publisitas	lebih	
lanjut.	
	
Satu	jalur	untuk	mendapatkan	liputan	media	yang	menguntungkan	adalah	untuk	mengedukasi	
wartawan	dengan	memberi	mereka	akses	pada	berkas	pengadilan.	Banyak	reporter	akan	ingin	
mewawancara	klien	anda,	namun	ini	adalah	langkah	yang	sangat	riskan.	Anda	harus	hati-hati	
mengevaluasi	apakah	klien	anda	berisiko	mengatakan	sesuai	yang	dapat	membahayakan	peluangnya	
untuk	mendapatkan	keringanan	dan/atau	pembebasan.	Banyak	terdakwa	pidana	kurang	
pendidikannya	dan	dapat	dengan	mudah	dimanipulasi,	sehingga	sedapat	mungkin	anda	harus	
mengendalikan	wawancara	tersebut.	Pastikan	diri	anda	selalu	hadir.	Minta	daftar	pertanyaan	
sebelumnya,	dan	cermati	satu	persatu	dengan	klien	anda.	Pahami	bahwa	begitu	anda	memberi	jurnalis	
akses	pada	klien	anda,	kendali	anda	terbatas	atas	hasil	dari	publisitas	setelahnya.	
	
C.	MENGGUNAKAN	MEDIA	SOSIAL	

Kemajuan	teknologi	belakangan	ini	telah	mentransformasi	kemampuan	kita	untuk	menggalang	
publisitas,	baik	yang	baik	maupun	yang	buruk.	Sebagaimana	dicatat	di	atas,	jalur	tradisional	untuk	
publisitas	adalah	melalui	wartawan	di	media	arus	utama—contohnya,	koran,	majalah,	atau	reportase	
televisi.	Sekarang,	media	tradisional	seperti	itu	dapat	dilengkapi	atau	bahkan	dikesampingkan	melalui	
seruan	kepada	publik	lewat	internet	(dan	secara	tidak	langsung	kepada	pemerintah).	
	
Penasihat	dapat	mempertimbangkan	Facebook,	Twitter,	YouTube	dan	media	sosial	lainnya	untuk	
menaikkan	kesadaran	publik	tentang	nasib	klien	anda.	Seiring	dengan	ini,	anda	juga	perlu	
menghubungi	kelompok-kelompok	yang	menentang	hukuman	mati	di	negara	anda	untuk	melihat	
bagaimana	mereka	dapat	membantu	memublikasikan	kasus	anda	baik	melalui	media	tradisional	atau	
melalui	situs	web	atau	milis	elektronik	mereka	sendiri.	
	
Dasar-dasar	hukum,	moral	dan	iba	klien	anda	untuk	peringanan	dapat	dipasang	di	internet	untuk	
dilihat	dunia.	Anda	juga	dapat	menimbang	untuk	memasang	sebagian	petisi	dan	argumen	tertulis,	
serta	komentar	mengenai	kasusnya	dan	nasib	klien	anda.	Anda	juga	dapat	mengarahkan	pihak-pihak	
yang	bersimpati	ke	pranala	di	mana	mereka	dapat	menyatakan	kepedulian	atau	protes	mereka	
tentang	pengadilan	atau	perlakuan	atas	klien	anda	oleh	pengadilan	atau	pemerintah.	Secara	khusus,	
media	sosial	dapat	berguna	untuk	menggalang	tekanan	terhadap	eksekutif	yang	akan	memutuskan	
untuk	mengabulkan	atau	menolak	grasi.	
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Terakhir,	media	sosial	dapat	menjadi	alat	efektif	untuk	berjejaring	dengan	penasihat	hukum	kasus	
hukuman	mati	dan	advokat	hak	asasi	manusia.	Ini	secara	khusus	berlaku	untuk	advokat	yang	
berpraktik	di	wilayah	perdesaan,	di	mana	akses	ke	statuta	yang	relevan,	hukum	kasus,	dan	instrumen	
hak	asasi	manusia	kemungkinan	sulit.	
	

Kisah	Keberhasilan		
•	Perkara	Hafez	Ibrahim	di	Yaman	

Pada	2005,	seorang	Hakim	Yaman	menjatuhkan	hukuman	mati	kepada	Hafez	Ibrahim	atas	
pembunuhan	yang	terjadi	ketika	ia	berusia	16	tahun.	Dikatakan	bahwa	hakim	tersebut	menolak	
untuk	mendengarkan	keterangan	saksi	dari	pihak	pembela	dan	Ibrahim	diingkari	haknya	untuk	
banding.	Dua	tahun	kemudian,	Ibrahim	berhasil	mendapatkan	akses	ke	telepon	selular	dan	
menyampaikan	kepada	Amnesty	International,	anggota	World	Coalition,	mengenai	eksekusinya	
yang	akan	segera	dilakukan.	Setelah	kampanye	panjang,	Ibrahim	pada	akhirnya	dibebaskan	
pada	2007.	Setelah	itu,	ia	mulai	belajar	ilmu	hukum	dan	mendedikasikan	hidupnya	untuk	
“kampanye	menentang	hukuman	mati	dan	meningkatkan	kesadaran	tentang	hak	asasi	
manusia.”	Eksekusi	pelaku	di	bawah	umur	dilarang	di	bawah	Kovenan	Hak-hak	Sipil	dan	Politik	
Internasional.	
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BAB	10:	ADVOKASI	DI	HADAPAN	BADAN-BADAN	
INTERNASIONAL		
	
I.	KAPAN	SAYA	MEMBAWA	KASUS	KEPADA	BADAN	HAK	ASASI	MANUSIA	
INTERNASIONAL?		
	
Selama	beberapa	dekade	terakhir,	semakin	lazim	bagi	badan	hak	asasi	manusia	untuk	meninjau	
pengaduan	pelanggaran	hak	asasi	manusia	dalam	perkara	pidana.	Ada	beberapa	situasi	di	mana	kita	
perlu	mempertimbangkan	potensi	manfaat	untuk	banding	ke	badan	internasional.	Banding	
internasional	seringkali	dilakukan	ketika	pengacara	merasa	tidak	memiliki	pilihan	alternatif	di	
pengadilan	domestik.	Memang,	kebanyakan	badan	internasional	mengharuskan	pemohon	menempuh	
semua	upaya	penyelesaian	domestik	sebelum	mengajukan	peninjauan	pada	tingkat	internasional.	
Artinya,	secara	praktis,	anda	biasanya	tidak	akan	mengajukan	perkara	ke	badan	internasional	sebelum	
segala	upaya	hukum	telah	ditempuh	di	peradilan	domestik,	atau	dengan	badan	administratif	lokal	yang	
relevan.	
	
Banding	internasional	dapat	dilakukan	untuk	klien	individual	berdasarkan	masalah	hukum	yang	
disampaikan	dalam	perkara	mereka,	atau	bisa	juga	diajukan	atas	nama	beberapa	individu	dengan	
kesamaan	perkara.	Misalnya,	pengacara	di	Amerika	Serikat	pernah	mengajukan	petisi	ke	Komisi	Hak	
Asasi	Manusia	Inter-Amerika	mewakili	sejumlah	individu	yang	ditahan	di	Teluk	Guantanamo,	Kuba,	
sebagai	bagian	dari	apa	yang	disebut	Amerika	Serikat	sebagai	“perang	terhadap	terorisme.”	
	
Advokat	berpengalaman	berstrategi	dengan	hati-hati	sebelum	mengajukan	perkara	ke	badan	
internasional.	Anda	perlu	mempertimbangkan	keputusan	badan	sebelumnya,	peluang	adanya	hasil	
yang	baik,	dan	faedah	keputusan	bagi	kebaikan	klien	anda.	Apakah	putusan	internasional	dapat	
ditegakkan	ataukah	justru	akan	menimbulkan	serangan	balik?	Atau	apakah	akan	mendorong	
perubahan	positif	dalam	kebijakan	pemerintah?	
	
A.	HAK	MANA	DARI	KLIEN	ANDA	YANG	DILANGGAR?		

Sebelum	anda	mengajukan	perkara	kepada	badan	internasional,	anda	perlu	mengidentifikasi	hak	mana	
dari	klien	anda	yang	telah	dilanggar.	Hal	ini	akan	membantu	anda	menentukan	argumen	yang	
dibangun,	serta	ke	badan	internasional	mana	anda	akan	mengajukan	banding.	Silakan	merujuk	Bab	9	di	
atas	untuk	daftar	argumen	hukum	internasional	paling	lazim	yang	berhubungan	dengan	penerapan	
hukuman	mati.	Namun	sebagai	tambahan,	anda	dapat	mengangkat	pelanggaran	hak	atas	peradilan	
yang	adil	bagi	klien	anda,	sebagaimana	dijelaskan	dalam	Bab	7	dan	diatur	dalam	Pasal	14	ICCPR.	
Terakhir,	anda	dapat	mengangkat	pelanggaran	hak	klien	anda	atas	perlakuan	manusiawi,	atas	
peradilan	yang	segera,	dan	hak	lainnya	yang	ia	miliki	selama	proses	pra-peradilan	sebagaimana	
dijelaskan	di	Bab	3.	(Sebagai	tambahan,	kami	juga	telah	menyertakan	daftar	lebih	lengkap	dari	
berbagai	ketentuan	traktat	yang	berkenaan	dengan	kasus	hukuman	mati	dalam	Lampiran.)	
	
B.	MEMPERSIAPKAN	KASUS	ANDA		

Setelah	anda	mengidentifikasi	hak-hak	yang	telah	dilanggar	oleh	tindakan	pemerintah	dalam	kasus	
anda,	anda	perlu	mengidentifikasi	instrumen	(traktat	atau	dokumen	lainnya)	untuk	memperkarakan	
hak-hak	tersebut.	Anda	dapat	memulai	dari	daftar	hak	yang	ada	dalam	Lampiran	dan	dibahas	
sepanjang	pedoman	ini.	Sumber	daya	lainnya	yang	sangat	berguna	adalah	Panduan	Peradilan	yang	Adil	
dari	Amnesty	International,	yang	tersedia	secara	daring.263263		
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Setelah	anda	mengidentifikasi	berbagai	traktat	dan	instrumen	lain	yang	relevan,	anda	harus	
memastikan	(1)	apakah	negara	anda	adalah	pihak	dalam	traktat	yang	telah	anda	identifikasi;	dan	(2)	
apakah	ada	mekanisme	di	bawah	traktat	tersebut	(atau	instrumen	lainnya)	yang	mengizinkan	anda	
untuk	mengajukan	pengaduan	mewakili	klien	anda.	Anda	dapat	memastikan	dengan	cepat	apakah	
negara	anda	salah	satu	pihak	dalam	traktat	tertentu	dengan	memeriksa	laman	Komisioner	Tinggi	Hak	
Asasi	Manusia,	atau	sumber	daya	internet	lainnya	seperti	pangkalan	data	the	Death	Penalty	
Worldwide	di	www.deathpenaltyworldwide.org.264	Hal	ini,	sayangnya,	tidak	serta	merta	menentukan	
apakah	anda	diizinkan	mengajukan	pengaduan	ke	badan	internasional	mewakili	individu.	Kita	
membahas	ini	secara	lebih	rinci	di	bawah,	di	mana	kita	menjelaskan	tentang	prosedur	banding	bagi	
organisasi	hak	asasi	manusia	yang	mempertimbangkan	petisi	bagi	individu.		
	
Kumpulkan	sebanyak-banyaknya	bahan	yang	anda	butuhkan	untuk	membantu	anda	mempersiapkan	
petisi.	Identifikasi	peraturan	prosedural	yang	mengatur	pengajuan	petisi	dengan	memeriksa	laman	
badan	internasional	yang	menegakkan	instrumen	tersebut.	Laman	banyak	badan	hak	asasi	manusia	
internasional	memberikan	akses	gratis	ke	kasus-kasus	mereka	dan	naskah	instrumen	yang	relevan.		
	
Jika	beban	kerja	melebihi	kesanggupan	anda,	upayakan	mencari	pendampingan	dari	LSM	dan	klinik	
hukum	yang	terafiliasi	dengan	fakultas	hukum.	Banyak	klinik	fakultas	hukum	akan	menyambut	baik	
kesempatan	untuk	mendampingi	advokat	lokal	dalam	litigasi	di	hadapan	badan	hak	asasi	manusia.	
Daftar	organisasi	dan	klinik	semacam	ini	tersedia	dalam	Lampiran.	Pertimbangkan	juga	meminta	
pendampingan	dari	perhimpunan	advokat	atau	komisi	hak	asasi	manusia.		
	
C.	APAKAH	ANDA	SUDAH	MENEMPUH	SEMUA	UPAYA	HUKUM	DOMESTIK?		

Kebanyakan	mekanisme	internasional	mensyaratkan	bahwa	anda	telah	menempuh	penyelesaian	
domestik	sebelum	mengajukan	petisi	anda.	Terkadang	ini	berarti	bahwa	anda	bukan	saja	telah	
mengajukan	permasalahan	ke	hadapan	seluruh	badan	nasional	yang	relevan,	tapi	bahwa	anda	juga	
mengangkat	pada	tingkat	nasional	argumen	hukum	yang	sama	yang	ingin	anda	bahas	pada	tingkat	
internasional.	Ada	baiknya	kita	mengambil	sikap	terlalu	berhati-hati,	dan	pedoman	ini	kerap	mencatat	
argumen	yang	sebaiknya	anda	angkat	sedari	dini	agar	anda	pertahankan	untuk	banding.	Namun,	ada	
beberapa	pengecualian	penting	atas	syarat	telah	menempuh	semua	upaya	hukum.	Juga,	hal	ini	tidak	
disyaratkan	ketika	membawa	perkara	ke	hadapan	Mahkamah	ECOWAS.	
	
Penyelesaian	domestik	tidak	perlu	diupayakan	tuntas	jika	penyelesaian	lokal	tidak	tersedia	atau	tidak	
dapat	diakses	(misalnya,	penolakan	banding	atau	bantuan	hukum).	Namun,	di	bawah	yurisprudensi	
HRC,	penyelesaian	harus	bersifat	efektif—bukan	saja	tersedia	secara	formal.265	Dengan	kata	lain,	
penyelesaian	domestik	tidak	perlu	diupayakan	tuntas	jika	tidak	dapat	diakses	atau	jelas-jelas	tidak	
efektif	(artinya	dapat	diakses	tapi	kemungkinan	besar	tidak	memberikan	keringanan	nyata).	Sebagai	
contoh	Komisi	Hak	Asasi	Manusia	Inter-Amerika	menemukan	dalam	satu	perkara	bahwa	penyelesaian	
domestik	tidak	memadai	dalam	melindungi	terpidana	mati	dalam	“eksekusi	di	luar	hukum”,		sebagian	
karena	negara	mengeksekusi	para	terpidana	ketika	perkara	mereka	masih	menunggu	diperiksa	di	
Pengadilan.266		
	

Serupa	dengan	ini,	di	bawah	Konvensi	Menentang	Penyiksaan,	penyelesaian	domestik	tidak	perlu	
diupayakan	tuntas	di	mana	“penerapan	penyelesaian	berkepanjangan	secara	tidak	wajar.”267	
	

Komunikasi	dapat	disampaikan	kepada	pelapor	khusus	dan	kelompok	kerja	bahkan	jika	penyelesaian	
lokal	masih	belum	tuntas.	Alasannya	adalah	bahwa	mekanisme	ini	ditujukan	untuk	mengintervensi	
persoalan-persoalan	mendesak.	Anda	juga	dapat	mengupayakan	langkah-langkah	perlindungan	
sementara	tanpa	mengupayakan	penyelesaian	tuntas.		
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Mahkamah	Internasional	telah	memutuskan	bahwa	Negara	dapat	melepaskan	syarat	penuntasan	
upaya.268		
	

Kebanyakan	badan	internasional	tidak	akan	menerima	petisi	jika	permasalahan	sudah	pernah	diajukan	
ke	badan	internasional	lain	untuk	diselesaikan.	Hal	ini	disebut	sebagai	aturan	menentang	duplikasi	
prosedur.	Hal	ini	berarti	dalam	kebanyakan	kasus,	anda	hanya	dapat	mengupayakan	penyelesaian	di	
hadapan	satu	mahkamah	internasional,	sekalipun	secara	teknis	anda	memiliki	akses	ke	banyak	badan	
hak	asasi.		
	
Akhirnya,	badan	internasional	biasanya	menerapkan	batasan	waktu	untuk	pengajuan	pengaduan.	
Anda	harus	membiasakan	diri	anda	dengan	aturan-aturan	ini	agar	dapat	mengajukan	petisi	tepat	
waktu.	
	

II.	KE	MANA	MENGAJUKAN	PETISI	

A.	FAKTOR	YANG	PERLU	DIPERTIMBANGKAN	

Ketika	memutuskan	ke	mana	mengajukan	petisi,	anda	sebaiknya	dipandu	oleh	beberapa	
pertimbangan.	Pertama,	seperti	apa	kemungkinan	pemerintah	anda	akan	mematuhi	putusan	yang	
memenangkan	anda?	Hal	ini	akan	tergantung	pada	beberapa	faktor	di	luar	cakupan	panduan	ini;	yang	
paling	penting,	anda	perlu	memahami	apakah	putusan	badan	internasional	akan	dianggap	mengikat	di	
bawah	hukum	domestik,	dan	apakah	pemerintah	anda	akan	reseptif,	sebagai	persoalan	politis,	untuk	
menegakkan	putusan	tersebut	bahkan	ketika	tidak	mengikat	secara	hukum.		
	
Kedua,	perkirakan	seberapa	besar	kemungkinan	badan	hak	asasi	manusia	memutus	untuk	
menguntungkan	anda.	Meskipun	akan	sulit	untuk	diprediksi,	sudah	banyak	putusan	lampau	yang	
dikeluarkan	badan-badan	ini	untuk	dapat	membantu	anda	menentukan	apakah	mereka	kemungkinan	
akan	menerima	argumen	anda.			
	
Ketiga,	pertimbangkan	bagaimana	putusan	dari	badan	internasional	sesuai	dengan	strategi	domestik	
anda.	Kadangkala,	putusan	pengadilan	internasional	dapat	membangkitkan	reaksi	negatif	yang	keras	
dari	pemerintah	atau	publik.	Di	kala	lain,	mereka	dapat	mendorong	pengadilan	atau	pembuat	
kebijakan	untuk	menyelesaikan	pelanggaran	hak	asasi	manusia	yang	sebelumnya	mereka	abaikan.	
(Tentu,	kedua	respons	ini	dapat	muncul	bersamaan!)		
	
Akhirnya,	penting	untuk	mengenali	bahwa	banyak	badan	internasional	memiliki	kekuasaan	untuk	
mengeluarkan	“langkah	sementara,”	yang	juga	dikenal	sebagai	langkah		“interim”	atau	“pencegahan”.		
Langkah-langkah	ini	sejalan	dengan	penetapan	atau	perintah	penangguhan	sementara.	Dalam	perkara	
hukuman	mati,	langkah-langkah	ini	luar	biasa	penting,	karena	badan	tersebut	dapat	mengarahkan	
pemerintah	anda	untuk	menangguhkan	pelaksanaan	eksekusi	klien	anda	atau	perilaku	merugikan	
lainnya	sementara	badan	tersebut	mempertimbangkan	pokok-pokok	pengaduan	anda.	
	
Begitu	memutuskan	apakah	dan	ke	mana	anda	mengajukan	pengaduan,	anda	perlu	mencermati	
aturan-aturan	forum	yang	telah	anda	pilih.	Badan-badan	pemantau	menggunakan	istilah	berbeda	
untuk	pengaduan	yang	diajukan,	yang	di	sini	akan	digunakan	secara	bergantian.	Istilah	yang	digunakan	
antara	lain	“komunikasi,”	“pengaduan,”	“pengajuan,”	dan	“petisi.”	Serupa	dengan	itu,	putusan	
lembaga-lembaga	ini	juga	menggunakan	banyak	nama,	seperti	“opini,”	“pandangan,”	dan	
“kesimpulan.”	Kami	menggunakan	istilah-istilah	tersebut	secara	bergantian	pula.	Bagian	ini	disusun	
berdasarkan	traktat	dan	kovenan	internasional	yang	memiliki	prosedur	untuk	mendengarkan	petisi	
individual,	dan	berisi	informasi	dasar	mengenai	badan	yang	mengimplementasikan	atau	menegakkan	
traktat	dimaksud.	
	



	 93	

B.	INSTRUMEN	HAK	ASASI	MANUSIA		

Nyaris	setiap	traktat	hak	asasi	manusia	utama	mengatur	tentang	pembentukan	“badan	traktat”	atau	
komite	ahli	yang	diberi	kewenangan	untuk	meninjau	kepatuhan	terhadap	traktat	dan	untuk	menerima	
dan	mempertimbangkan	petisi	dari	perorangan	yang	melaporkan	pelanggaran	hak	asasi	mereka	di	
bawah	traktat	tersebut.	Namun,	hak	untuk	mengajukan	petisi	individual	tidak	bersifat	otomatis.	Dalam	
beberapa	kasus,	pemerintah	akan	harus	meratifikasi	traktat	terpisah,	atau	“protokol,”	yang	mengatur	
hak	petisi	individual.	Dalam	kasus	lainnya,	hak	atas	petisi	diberikan	dalam	traktat	itu	sendiri,	tapi	
pemerintah	dapat	mengajukan	reservasi	atas	pasal	tersebut.	
	
Berikut	ini	adalah	rangkuman	ringkas	mengenai	badan-badan	internasional	yang	kerjanya	paling	
relevan	untuk	pengajuan	petisi	kasus	hukuman	mati.	Informasi	mengenai	tiap	badan	ini	tersedia	luas	di	
internet.	Karena	itu,	kami	tidak	akan	menyediakan	panduan	rinci	mengenai	prosedur	untuk	
mengajukan	pengaduan.		
	
C.	MEKANISME	PBB		

1.	Kovenan	Internasional	tentang	Hak-Hak	Sipil	dan	Politik	(ICCPR)		

Persyaratan:		

•		 Negara	anda	adalah	pihak	dalam	ICCPR		

•		 Negara	anda	mengakui	kompetensi	HRC	untuk	mendengarkan	pengaduan	individu	(dengan	
menjadi	pihak	dalam	Protokol	Opsional	Pertama	atas	ICCPR)		

Kompetensi:		

Komite	Hak	Asasi	Manusia	(HRC)	terdiri	dari	18	anggota	yang	bertugas	dalam	kapasitas	individual	
mereka.269	Di	bawah	Protokol	Opsional	Pertama	ICCPR,	Komisi	memiliki	kompetensi	“untuk	menerima	
dan	mempertimbangkan	komunikasi	dari	individual	di	bawah	yurisdiksinya	yang	mengklaim	sebagai	
korban	pelanggaran	oleh	Pihak	Negara	atas	hak	mana	pun	yang	disebut	dalam	Kovenan.”270		Amat	
penting	untuk	menentukan	apakah	pemerintah	anda	telah	menyetujui	Protokol	Opsional,	karena	
aksesi	atau	ratifikasi	adalah	prasyarat	agar	anda	dapat	mengajukan	pengaduan	individu	ke	hadapan	
HRC.		
	
Prosedur	Umum:		

Jika	komunikasi	mengangkat	isu	serius	di	bawah	Kovenan,	HRC	mengajukannya	ke	pihak	Negara	yang	
bersangkutan,	yang	diberikan	enam	bulan	untuk	menyampaikan	respons	tertulis.	Dalam	kasus	
hukuman	mati,	HRC	biasanya	akan	menanggapi	dalam	hitungan	hari	untuk	meminta	langkah-langkah	
interim.	HRC	tidak	menjalankan	pemeriksaan	secara	lisan;	semua	komunikasi	dilakukan	secara	tertulis,	
dan	deliberasi	HRC	mengenai	komunikasi	dilakukan	dalam	pertemuan	tertutup.271	Setelah	
mempertimbangkan	suatu	komunikasi,	Komite	mengadopsi	“Pandangan,”	yang	dikirimkan	ke	pihak	
Negara	dan	individu	yang	bersangkutan.272	Karena	besarnya	jumlah	perkara	yang	diangkat	di	bawah	
Protokol	Opsional,	HRC	mungkin	tidak	akan	menghasilkan	putusan	dalam	beberapa	tahun.	
	
Aturan-aturan	HRC	mengenai	prosedur	tersedia	secara	daring.273		
Dalam	kasus	hukuman	mati:		
Dalam	kasus	yang	melibatkan	individu	yang	dijatuhi	hukuman	mati,	Komite	memiliki	kekuasaan	untuk	
merekomendasikan	persidangan	atau	proses	vonis	baru,	dan	dapat	memerintahkan	reparasi	
keuangan.		
	
2.	Konvensi	Menentang	Penyiksaan	dan	Perlakuan	atau	Hukuman	Kejam,	Tidak	Manusiawi	atau	
Merendahkan	Lainnya	(1984)	(CAT)	
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Persyaratan:		

•	Negara	anda	adalah	pihak	dalam	CAT		

•	Negara	anda	mengakui	kompetensi	CAT	untuk	menerima	pengaduan	individu	(dengan	
mengeluarkan	deklarasi	di	bawah	pasal	22	dari	CAT)		

	
Kompetensi:		

Komite	Menentang	Penyiksaan	adalah	badan	ahli	independen	yang	terdiri	dari	sepuluh	anggota.274	
Komite	ini	memiliki	kompetensi	untuk	menerima	dan	mempertimbangkan	komunikasi	individual.	
Individu	tidak	perlu	mengupayakan	tuntas	penyelesaian	domestik	di	mana	“penerapan	penyelesaian	
diperpanjang	secara	tidak	wajar	atau	tidak	mungkin	memberikan	penyelesaian	efektif	bagi	terduga	
korban.275	Meskipun	dokumen	dan	pemeriksaan	terkait	komunikasi	individual	bersifat	rahasia,	
pandangan	Komite	tidak	rahasia—tersedia	bagi	pihak	yang	bersangkutan,	juga	bagi	publik.276	
	

Prosedur:		

Pasal	20	CAT	menetapkan	prosedur	dalam	hal	Komite	menerima	indikasi	yang	dapat	dipercaya	dan	
berdasar	kuat	tentang	penyiksaan	sistematis.277	Komisi	mengundang	negara	untuk	berpartisipasi	
dalam	pemeriksaan	informasi	dan	untuk	mengajukan	pengamatannya.278	Namun,	Negara-Negara	
dapat	mendeklarasikan	bahwa	mereka	tidak	mengakui	kompetensi	Komite	ketika	menandatangani,	
meratifikasi,	dan	menerima	Konvensi.279			
	

Komite	Menentang	Penyiksaan	tampaknya	tidak	memiliki	beban	perkara	sebanyak	HRC,	dan	beban	
perkaranya	terus	berkurang.	Bahkan,	perkara	biasanya	selesai	dalam	satu	atau	dua	tahun	setelah	
didaftarkan,	dan	putusan	terkait	dapat	diterima	atau	tidaknya	suatu	perkara	bahkan	selesai	lebih	
cepat.	
	
D.	MEKANISME	PBB	LAINNYA	

Prosedur	khusus	telah	ditetapkan	oleh	Dewan	Hak	Asasi	Manusia	untuk	menangani	permasalahan	
spesifik	dalam	wilayah	tertentu	atau	isu	tematik	yang	dirasakan	di	seluruh	dunia.	Persoalan-persoalan	
ini	ditangani	oleh	individu,	seperti	Pelapor	Khusus,	atau	kelompok	kerja.	Kelompok	kerja	biasanya	
terdiri	dari	lima	individu	(satu	dari	tiap	wilayah).	
	
Prosedur	paling	khusus	mendapatkan	informasi	mengenai	pelanggaran	hak	asasi	manusia	spesifik	dan	
mengirimkan	komunikasi	kepada	pemerintah,	seperti	seruan	mendesak	dan	surat	tuduhan.	Mereka	
juga	berkunjung	ke	negara	tertentu	dan	membuat	laporan.	Informasi	lebih	lanjut	mengenai	prosedur	
khusus	tersedia	dalam	laman	Komisioner	Tinggi	PBB	untuk	Hak	Asasi	Manusia.280		
	
1.	Komisioner	Tinggi	PBB	untuk	Hak	Asasi	Manusia			

Komisioner	Tinggi	PBB	untuk	Hak	Asasi	Manusia	berwenang	mengeluarkan	seruan	kepada	pemerintah	
negara-negara	untuk	mengambil	tindakan	tertentu	terkait	perkara	individual	atau	permasalahan	
sistemik	mengenai	penerapan	hukuman	mati.	Pada	2007,	Komisioner	Tinggi	mengajukan	amicus	curiae	
untuk	mendukung	terpidana	di	Irak,	berargumen	bahwa	eksekusinya	akan	melanggar	beberapa	prinsip	
hukum	internasional.281	Dalam	kasus	itu,	Komisi	Tinggi	berargumen	bahwa	karena	Irak	gagal	menjamin	
hak	atas	peradilan	yang	adil	bagi	pemohon,	maka	ia	tidak	bisa	dieksekusi.	Selain	itu,	Komisioner	Tinggi	
berargumen	bahwa	hukuman	gantung—sebagaimana	diterapkan	di	Irak—adalah	perlakuan	atau	
hukuman	yang	kejam,	tidak	manusiawi,	dan	merendahkan	yang	melanggar	Pasal	7	ICCPR.	
	
2.	Kelompok	Kerja	tentang	Penahanan	Sewenang-wenang		
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Kelompok	Kerja	tentang	Penahanan	Sewenang-wenang	adalah	entitas	dengan	mandat	PBB	yang	terdiri	
dari	ahli	hak	asasi	manusia	yang	menginvestigasi	beberapa	jenis	penahanan	pidana	dan	administratif	
yang	berpotensi	melanggar	hukum	hak	asasi	manusia	internasional,	termasuk	hukum	yang	berkenaan	
dengan	hak	atas	peradilan	yang	adil.	Kelompok	Kerja	mempertimbangkan	pengaduan	individual	dari	
individu	di	Negara	mana	pun,	dan	pengaduan	dapat	diajukan	atas	dasar	mendesak.	Jika	Kelompok	
Kerja	menemukan	pelanggaran	atas	hukum	yang	berlaku,	ia	akan	mengirimkan	opini	kepada	Negara	
yang	bersangkutan	dan	dapat	membuat	seruan	lebih	lanjut	ke	Negara	tersebut	melalui	jalur	
diplomatik.	
	
3.	Pelapor	Khusus	mengenai	Pembunuhan	Extra-yudisial	

Pelapor	Khusus	mengenai	Eksekusi	di	Luar	Hukum,	Sumir	dan	Sewenang-wenang	(Pembunuhan	Ekstra-
yudisial)	adalah	ahli	PBB	yang	ditugaskan	untuk	menginvestigasi	dan	melaporkan	eksekusi	yang	
dijalankan	tanpa	prosedur	hukum	atau	tanpa	prosedur	hukum	yang	memadai.	Pelapor	Khusus	
memberikan	kuesioner	model	bagi	pengajuan	pengaduan	individual,	yang	dapat	diajukan	oleh	individu	
di	negara	mana	pun.	Pelapor	Khusus	dapat	membuat	permintaan	mendesak	kepada	pemerintah	
mengenai	perkara	yang	ditangguhkan,	dapat	mengajukan	izin	untuk	menjalankan	kunjungan	lapangan,	
dan	dapat	terlibat	dalam	dialog	rahasia	dengan	pemerintah	mengenai	perkara	atau	permasalahan	
sistemik	berkenaan	dengan	penerapan	hukuman	mati.		
	
4.	Pelapor	Khusus	mengenai	Penyiksaan	dan	Perlakuan	Lainnya	yang	Kejam,	Tidak	Manusiawi	atau	
Merendahkan	Martabat	

Pelapor	Khusus	mengenai	Penyiksaan	dan	Perlakuan	Kejam,	Tidak	Manusiawi	atau	Merendahkan	
Lainnya	adalah	ahli	PBB	yang	bertanggung	jawab	untuk	menyelidiki	dan	melaporkan	hukuman	yang	
merupakan	penyiksaan	atau	melanggar	hukum	internasional	yang	berlaku.	Pelapor	Khusus	
memberikan	kuesioner	model	bagi	pengajuan	pengaduan	individual,	yang	dapat	diajukan	oleh	individu	
di	negara	mana	pun.	Kewenangan	Pelapor	serupa	dengan	yang	dipaparkan	terkait	Pelapor	Khusus	
mengenai	Pembunuhan	Ekstra-yudisial.		
	
E.	MEKANISME	HAK	ASASI	REGIONAL		

1.	Mahkamah	dan	Komisi	Hak	Asasi	Manusia	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	(1981)		

Kompetensi	Mahkamah	Afrika:		

Mahkamah	Hak	Asasi	Manusia	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	memiliki	kewenangan	untuk	menafsir	
Piagam	Afrika	serta	instrumen	hak	asasi	manusia	lainnya	yang	diratifikasi	negara	yang	bersangkutan.		
	
Batas	daluwarsa	bersifat	longgar,	dan	mengharuskan	perkara	tersebut	diajukan	dalam	batas	waktu	
yang	wajar.		
	
Persyaratan	untuk	Mahkamah	Afrika:			

•		 Negara	telah	meratifikasi	Protokol	Pembentukan	Mahkamah	Hak	Asasi	Manusia	dan	Hak	Bangsa-
Bangsa	Afrika		

•		 Negara	telah	sepakat	untuk	terikat	dalam	keputusan	Mahkamah	Afrika	(dengan	mengeluarkan	
deklarasi	yang	disyaratkan	di	bawah	Pasal	5(3))		

•		 Catatan:	Individu	dan	LSM	internasional	hanya	dapat	mengakses	Mahkamah	sebagai	hak	jika	negara	
mereka	telah	membuat	deklarasi	yang	mengizinkan	individu	dan	LSM	untuk	memperoleh	akses	
langsung	ke	pengadilan	sesuai	Pasal	34(6)	dari	Protokol.			

•		 Menurut	Pasal	5	dalam	Protokol,	yang	dapat	mengajukan	pengaduan	ke	Mahkamah	sebagai	hak	
adalah	yang	berikut	ini:			
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1.		 Komisi	Afrika		

2.		 Pihak	Negara	yang	mengajukan	pengaduan	ke	Komisi		

3.		 Pihak	Negara	yang	diadukan	kepada	Komisi		

4.		 Pihak	Negara	yang	warganya	adalah	korban	pelanggaran(-pelanggaran)	hak	asasi	manusia		

5.		 Organisasi	Antarpemerintah	Afrika		

	
Kompetensi	dan	Prosedur	Komisi	Afrika:		

Komisi	Hak	Asasi	Manusia	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	terdiri	dari	11	anggota	yang	bertugas	dalam	
kapasitas	individualnya	(Piagam	Hak	Asasi	Manusia	dan	Hak	Bangsa-Bangsa	Afrika	Pasal	31).	Komisi	ini	
memiliki	kompetensi	untuk	mempertimbangkan	komunikasi	dari	sumber-sumber	selain	dari	pihak	
Negara,	yang	telah	diinterpretasi	berlaku	pada	individu.		
	
Kebanyakan	prosedur	Komisi	tersedia	di	internet.282		Dalam	Pengacara	Hak	Asasi	Manusia	v.	
Swaziland,	Komisi	berpendapat	bahwa	jika	pun	penyelesaian	lokal	belum	tuntas	ditempuh,	pengaduan	
dapat	diterima	jika	“kemungkinan	pengaduan	tersebut	berhasil	memperoleh	penyelesaian	yang	akan	
memperbaiki	situasi	yang	diadukan	.	.	.	amat	minim,	[ia	akan]	membuat	[penyelesaian	lokal]	tidak	
tersedia	dan	.	.	.	tidak	efektif.”283	Komisi	juga	menetapkan	bahwa	Pasal	56(5)	dari	Piagam	Uni	Afrika	
harus	diinterpretasi	“dengan	mengingat	tugasnya	untuk	melindungi	hak-hak	manusia	dan	rakyat	
sebagaimana	diatur	dalam	Piagam.	Komisi	tidak	percaya	bahwa	persyaratan	penyelesaian	internal	
sudah	harus	tuntas	ditempuh	dapat	diterapkan	secara	harafiah	pada	perkara-perkara	yang	mana	ia	
“tidak	dapat	dipraktikkan	atau	pun	tidak	diinginkan”	bagi	para	pemohon	atau	korban	untuk	
menempuh	jalur	penyelesaian	internal	dalam	tiap	kasus	pelanggaran	hak	asasi	manusia.	Demikian	
halnya	perkara	di	mana	ada	banyak	korban.”284	
	

2.	Mahkamah	Komunitas	Ekonomi	Negara-Negara	Afrika	(ECOWAS)		

Mahkamah	Komunitas	ECOWAS	terletak	di	Abuja,	Nigeria,	meskipun	dapat	diselenggarakan	di	negara	
lainnya	jika	diperlukan.285		
	

Menyusul	diadopsinya	Protokol	Tambahan	2005,	pihak	privat	dan	LSM	dapat	mengajukan	pengaduan	
terhadap	negara	anggota	ECOWAS	atas	pelanggaran	hak	asasi	manusia,	terlepas	apakah	pemohon	
telah	menuntaskan	upaya	penyelesaian	domestik.286	Lemahnya	persyaratan	penuntasan	upaya	
menjadikan	mahkamah	ECOWAS	ini	unik	di	antara	pengadilan	hak	asasi	manusia.	Sampai	September	
2012,	mahkamah	ECOWAS	belum	mengeluarkan	putusan	apa	pun	mengenai	penerapan	hukuman	
mati,	tapi	sebuah	pengaduan	yang	berkenaan	dengan	eksekusi	beberapa	terpidana	mati	sedang	dalam	
proses.		
	
Keputusan	Mahkamah	mengikat	negara-negara	anggota	ECOWAS	secara	hukum.		
	
3.	Sistem	Inter-Amerika		

Kompetensi:		

Komisi	Hak	Asasi	Manusia	Inter-Amerika	terdiri	dari	7	anggota	terpilih	berdasarkan	kapasitas	personal	
mereka.287		
	

Individu-individu	dapat	mengajukan	petisi	menuduh	adanya	pelanggaran	ACHR	atau,	dengan	terhadap	
Negara-negara	Anggota	OAS	yang	belum	meratifikasi	Konvensi	Amerika	untuk	Hak	Asasi	Manusia,	
Deklarasi	Amerika	untuk	Hak	dan	Kewajiban	Orang.288	
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Prosedur:		

Untuk	rangkaian	aturan	lengkap	berkenaan	dengan	pengajuan	pengaduan,	silakan	merujuk	laman	
Komisi.289	Seperti	badan	pemantau	lainnya,	Komisi	mensyaratkan	petisi	disampaikan	tepat	waktu	
(diajukan	dalam	enam	bulan	sejak	putusan	final290),	bahwa	penyelesaian	domestik	telah	tuntas	
ditempuh,	dan	bahwa	petisi	tidak	diproses	berganda	di	hadapan	badan	internasional	hak	asasi	
manusia	lainnya.	Namun,	ada	beberapa	pengecualian	atas	persyaratan	penuntasan	upaya	hukum.	
Penuntasan	upaya	hukum	dapat	dikesampingkan,	misalnya,	di	mana	undang-undang	domestik	“tidak	
memberikan	proses	hukum	sesuai	bagi	perlindungan	hak	atau	hak-hak	yang	diduga	telah	dilanggar,”	
terduga	korban	tidak	diberi	akses	atas	penyelesaian	domestik;	atau	telah	terjadi	“penundaan	tak	wajar	
dalam	pemberian	putusan	final.”291	
	

Komisi	Hak	Asasi	Manusia	Inter-Amerika	dapat	juga	memeriksa	petisi	atas	perkara	yang	diajukan	
individu	dari	negara	yang	merupakan	pihak	dalam	ACHR,	dan	telah	mengakui	yurisdiksi	wajib	Komisi	
Hak	Asasi	Manusia	Inter-Amerika	di	bawah	pasal	62.	Ia	juga	dapat	memeriksa	perkara	setelah	
“prosedur	di	hadapan	Komisi	[telah]	selesai.”292	Pengadilan	juga	memiliki	wewenang	untuk	
mengadopsi	langkah	sementara	“[dalam]	perkara	yang	sangat	berat	dan	mendesak.”293	Bahkan	jika	ia	
tidak	memiliki	perkara	tertangguh	sebelumnya,	Pengadilan	dapat	mengadopsi	langkah	semacam	ini	
dengan	permohonan	Komisi.294	Penilaian	Pengadilan	bersifat	final	dan	pihak	Negara	harus	tunduk	pada	
ketentuan	perkara	apa	pun	di	mana	mereka	menjadi	pihak.295	
	

III.	KELEMAHAN	DAN	KELEBIHAN	YURISPRUDENSI	BADAN	INTERNASIONAL		

Kesulitan	utama	hukum	internasional	hak	asasi	manusia	adalah	bahwa	ia	amat	sulit	ditegakkan.	
Keputusan	banyak	badan	internasional	hak	asasi	manusia	tidak	mengikat	secara	hukum	dan	beberapa	
negara	bersedia	menentang	keputusan	atau	perintah	badan	internasional—sekalipun	kompetensinya	
telah	diakui	mereka.	Namun,	sekalipun	suatu	keputusan	tidak	dapat	ditegakkan,	kita	dapat	
berargumen	bahwa	ia	memiliki	kekuatan	persuasif.	Kita	juga	dapat	menggunakan	keputusan	
internasional	untuk	membangun	tekanan	bagi	cabang	eksekutif	untuk	mengurangi	hukuman	mati	klien	
anda.296		
	

Lebih	jauh	lagi,	sejauh	mana	sebuah	Negara	tunduk	bergantung	pada	banyak	faktor	yang	spesifik	untuk	
tiap	negara.	Faktor-faktor	tersebut,	antara	lain,	arah	politis	pemerintah	dan	status	hukum	
internasional	dalam	yurisdiksinya.	Mengetahui	ini	dapat	membantu	anda	merencanakan	strategi	
advokasi	lebih	baik.	Sebagai	contoh,	jika	akan	ada	perubahan	kepemimpinan	politis	dalam	masa	
pengajuan	petisi,	anda	mungkin	dapat	mengajukan	secara	cepat	atau	menunggu	(meskipun	begitu	
anda	harus	mawas	batas	waktu	yang	berlaku	atas	pengajuan	petisi)	jika	menurut	anda	transisi	politik	
dapat	berdampak	pada	cara	pemerintah	merespons	petisi	anda.			
	

Kisah	Keberhasilan		
•	Pratt	&	Morgan	v.	Jamaika297		

Dalam	Pratt	dan	Morgan	v.	Jamaika,	HRC	mengabulkan	langkah	sementara	perlindungan	yang	
meminta	Jamaika	menunda	pelaksanaan	hukuman	mati	sampai	pemeriksaan	komisi	atas	
perkara	selesai.	Jamaika	mengabulkan	penundaan	eksekusi.	Setelahnya,	HRC	mengabulkan	
ratusan	penundaan	eksekusi	dari	sejumlah	negara	Persemakmuran	Karibia.	Hanya	dalam	sedikit	
perkara	Negara	melanjutkan	eksekusi.		
	

	

	
IV.	PENYELESAIAN	SEMENTARA		

Tiap	komisi	memiliki	wewenang	untuk	bertindak	dalam	perkara	mendesak	di	mana	pelapor	
menghadapi	risiko	kerugian	yang	tidak	dapat	dipulihkan.	Dalam	situasi	ini,	komisi	biasanya	
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mengeluarkan	permohonan	ke	pihak	Negara	agar	mengambil	“langkah	sementara”	untuk	mencegah	
terjadinya	kerugian	yang	tidak	dapat	dipulihkan	dan	mempertahankan	status	quo.	Permohonan	
semacam	ini	seringkali	dikeluarkan	dalam	perkara	hukuman	mati,	dan	berbentuk	permohonan	kepada	
eksekutif	untuk	menunda	pelaksanaan	eksekusi	pemohon.298	Anda	barangkali	tidak	disyaratkan	untuk	
menuntaskan	upaya	hukum	domestik	sebelum	mengupayakan	langkah	sementara;	periksa	aturan	tiap	
badan	untuk	memastikan	apakah	penuntasan	upaya	hukum	memang	dibutuhkan.		
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BAB	11:	LAMPIRAN	
	
I.	SUMBER	DAYA		

Untuk	mengetahui	negara	anda	menjadi	pihak	dalam	traktat	hukum	internasional	mana	saja,	silakan	
lihat	United	Nations	Treaty	Collections,	Chapter	IV:	Human	Rights,	di	
http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.		
	
Untuk	mengetahui	negara	anda	menjadi	pihak	dalam	traktat	regional	mana	saja,	lihat	yang	berikut:		
•	United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	Regional	Human	Rights	Treaties,	
di	http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/RegionalHRTreaties.aspx.		
•	Organization	of	American	States,	Inter-American	Treaties:	Signatories	and	Ratifications,	at	
http://www.oas.org/DIL/treatiessignatoriesratificationssubject.htm			
	
Lihat	juga	Death	Penalty	Worldwide,	situs	web	dan	pangkalan	data	tentang	huukm	dan	praktik	terkait	
penerapan	hukuman	mati	di	seluruh	dunia,	di	www.deathpenaltyworldwide.org.		
	

II.	TEMPLATE		

A.	MODEL	FORMULIR	PENGADUAN	PBB		

Model	di	bawah	Protokol	Opsional	ICCPR,	CAT,	atau	ICERD,	tersedia	di	
http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf.		
Daftar	pedoman	untuk	mengajukan	permohonan	ke	berbagai	badan	hak	asasi	manusia,	tersedia	di	
http://www2.ohchr.org/english/bodies/question.htm.	
	
Anne	F.	Bayefsky,	How	to	Complain	to	the	UN	Human	Rights	Treaty	System,	Kluwer	Law	Int’l	(2003),	
tersedia	di	http://www.bayefsky.com/tree.php/area/complain.	
	
Formulir	pengaduan	daring	untuk	ICCPR,	CAT,	CEDAW,	dan	ICERD,	tersedia	di	
http://www.bayefsky.com/unts/login/index.php.	
	

III.	DAFTAR	SINGKATAN		

•	ACHR	—	American	Convention	on	Human	Rights		
•	ACHPR	—	African	Charter	on	Human	and	People’s	Rights		
•	ACRWC	—	African	Charter	on	the	Rights	and	the	Welfare	of	the	Child		
•	BPPAPAFDI	—	UN	Body	of	Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	under	any	Form	of	Detention	or	
Imprisonment		
•	BPTP	—	United	Nations	Basic	Principles	for	the	Treatment	of	Prisoners		
•	CEAFDW	—	Convention	to	Eliminate	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women		
•	CRPD	—	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities		
•	CRC	—	Convention	on	the	Rights	of	the	Child		
•	DEAFIDBRB	—	Declaration	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Intolerance	and	Discrimination	Based	
on	Religion	or	Belief		
•	DHRD—	Declaration	on	Human	Rights	Defenders		
•	ECHR	—	European	Convention	on	Human	Rights		
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•	ESC	—	Economic	Social	and	Cultural	Rights		
•	IACPPEVW	—	Inter-American	Convention	on	the	Prevention,	Punishment,	and	Eradication	of	
Violence	against	Women		
•	IACPPT	—	Inter-American	Convention	to	Prevent	and	Punish	Torture	
•	ICCPR	—	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights		
•	ICERD	—	International	Convention	on	the	Elimination	of	all	Forms	of	Racial	Discrimination		
•	ICESCR	—	International	Covenant	on	Economic,	Social,	and	Cultural	Rights		
	

IV.	DAFTAR	ONP,	KLINIK	HUKUM,	DAN	ORGANISASI	LAIN	YANG	MUNGKIN	DAPAT	
MEMBANTU	ANDA	DALAM	MENYAMPAIKAN	PENGADUAN	KE	BADAN-BADAN	HAK	
ASASI	MANUSIA	DAN	MEMPUBLIKASI	KASUS	ANDA	
	

A.	KLINIK	HAK	ASASI	MANUSIA		

•	Center	for	International	Human	Rights,	Northwestern	University	School	of	Law,	Hubungi	Sandra	
Babcock	di	s-babcock@law.northwestern.edu		
	
	
B.	ORGANISASI	NON-PEMERINTAH		

•	Amicus		
§ http://www.amicus-alj.org/aboutamicus/contact.php			
§ Telepon:	0207	072	5603	/	31		

	
•	Amnesty	International		

§ http://www.amnesty.org/en/contact			
§ Telepon:	+44-20-74135500		

	
•	Anti-Death	Penalty	Asia	Network		

§ http://adpan.net/contact/			
	
•	Death	Penalty	Project		

§ http://www.deathpenaltyproject.org/contact/			
§ Telepon:	+44-203-2062748		

	
•	Ensemble	Contre	la	Peine	de	Mort		

§ http://www.abolition.fr/			
§ Telepon:	+33(0)-1-57-63-03-57		

	
•	Federation	Internationale	Droits	de	l’Homme		

§ http://www.fidh.org/-Secretariat-international-			
§ Telepon:	+33-1-43-55-25-18		

	
•	Interights		

§ http://www.interights.org/contact-us/index.html					
§ Telepon:	+	44(0)-20-7264	3989		

	
•	Reprieve		
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§ http://www.reprieve.org.uk/about/	
§ Telepon:	020	7553	8140		

	
	

V.	DAFTAR	CENTANG	MITIGASI		

Pertimbangkan	untuk	mewawancara	saksi-saksi	riwayat	hidup	berikut:	Anggota	keluarga	(termasuk	
ibu,	bapak,	saudara	kandung,	paman	dan	bibi,	keponakan),	kepala	desa,	tetangga,	tokoh	agama,	guru,	
perawat,	polisi,	penjaga	Lapas,	anak-anaknya.		
	
Catatan:	Tergantung	pada	fakta	kasus,	beberapa	komunitas	mungkin	akan	terganggu	dengan	
bayangan	adanya	terpidana	yang	dibebaskan.	Di	beberapa	masyarakat	perdesaan	Afrika,	mungkin	
perlu	mendekati	kepala	desanya	untuk	memberi	tahu	mengenai	niat	anda	mewawancara	saksi	mana	
pun.	Apakah	warga	setempat	akan	terganggun	oleh	kehadiran	anda	akan	bergantung	pada	banyak	
faktor,	termasuk	sudah	berapa	lama	waktu	yang	lewat	antara	kejadian	dengan	kunjungan	anda,	
bagaimana	perbuatan	tersebut	dilakukan,	serta	hubungan	klien	anda	dengan	keluarganya	dan	
masyarakat	lebih	luas.	Anda	perlu	menjelaskan	bahwa	anda	sedang	berusaha	untuk	memastikan	agar	
klien	anda	mendapatkan	peradilan	yang	adil,	dan	bahwa	anda	ingin	memastikan	sudah	memiliki	
informasi	yang	benar	tentang	hidupnya	dan	sifat	dari	perbuatan	yang	dilakukan.	Jika	tepat	konteksnya,	
anda	dapat	menjelaskan	bahwa	anda	sedang	fokus	untuk	menyelamatkan	nyawanya	dan	mencegah	
dijatuhkannya	hukuman	mati,	dan	bahwa	kemungkinan	dia	dibebaskan	dari	penjara	kecil.		
	
Sebelum	mulai	mewawancara	saksi,	perkenalkan	diri	dan	jelaskan	bahwa	anda	sedang	membantu	
terpidana	dalam	pembelaannya.	Jika	kasusnya	sedang	banding,	jelaskan	bahwa	anda	tengah	
membantu	proses	banding.	Tanyakan	kepada	saksi	jika	ia	pernah	kontak	dengan	terpidana	dan	kapan	
mereka	berbicara/bertemu	terakhir	kali.	Jelaskan	bahwa	ia	masih	dalam	penjara	dan	sampaikan	
informasi	terakhir	tentang	kesehatan,	kondisi	umum,	dan	status	kasusnya.	Tanyakan	jika	mereka	ada	
pesan	tertentu	yang	ingin	disampaikan	kepada	terpidana.		
	
Sebelum	mulai	bertanya,	jelaskankepada	saksi	bahwa	anda	akan	mengajukan	banyak	pertanyaan,	yang	
sebagian	di	antaranya	mungkin	akan	terdengar	janggal,	dan	sebagian	akan	menanyakan	informasi	yang	
sifatnya	amat	pribadi.	Yakinkan	mereka	bahwa	jika	anda	terkesan	menanyakan	informasi	yang	
mungkin	tampak	merugikan,	anda	menggunakan	informasi	itu	untuk	membantu	klien	anda.	Hal	yang	
paling	penting	di	sini	adalah	kejujuran.	Semua	yang	anda	katakana	adalah	rahasia.	Jelaskan	bahwa	
tujuan	anda	di	situ	bukan	untuk	menghakimi	siapa	pun,	namun	hanya	untuk	memahami.	Jelaskan	
bahwa	penting	menanyakan	hal-hal	seperti	ini	karena	akan	memberi	gambaran	lebih	untuk	tentang	
kehidupan	klien	anda	dan	mungkin	dapat	menjelaskan	perilakunya	sehingga	membantu	
mempersiapkan	pembelaan	yang	lebih	kuat.	
	
Pertanyaan-pertanyaan	yang	dapat	membantu	memetakan	garis	keturunan	terpidana	(pohon	
keluarga):		
•	Bisakah	ceritakan	kepada	sata	tentang	[nama	terpidana]?	Seperti	apa	dia	sebagai	
[kaka/anak/bapak]?		
•	Apakah	ia	pernah	menjadi	pemimpin	di	desa	ini?		
•	Seperti	apa	reputasinya	di	desa/masyarakat?		
•	Apakah	ia	bekerja?	Apa	kegiatannya?	Pada	usia	berapa	dia	mulai	bekerja?	Seperti	apa	pekerjaan	
yang	ia	lakukan	sewaktu	masih	anak-anak	(asumsinya	ia	bekerja	sebagai	anak).	
•	Apakah	ia	rajin	ke	gereja/masjid?	Apakah	pernah	jadi	pemimpin?	Pernahkah	anda	mengamati	
perubahan	apa	pun	dalam	kebiasaannya	menjalankan	agama?	
•	Pendidikan:	Sekolah	di	mana	dia?	Sampai	kelas	berapa?	Kenapa	putus	sekolah?		
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•	Apakah	dia	bisa	baca	tulis?	Bagaimana	prestasinya	di	sekolah	dibanding	saudara-saudaranya?	
Apakah	dia	mengalami	kesulitan	belajar?	
		
Pertanyaan	untuk	menentukan	kemungkinan	penyakit	atau	disabilitas	psikososial:		
•	Seperti	apa	kesehatannya	waktu	balita,	anak-anak,	remaja?	Apakah	ia	pernah	sakit	keras?	Malaria,	
tuberculosis,	penyakit	lain?		
•	Apakah	ia	pernah	mengalami	cedera	di	kepala?	(rincian:	karena	apa,	usia	berapa,	ada	saksi,	sampai	
dirawat?)	
•	Apakah	pernah	hilang	kesadaran,	lupa	waktu?	(rincian:	usia	berapa,	berapa	lama,	seberapa	sering,	
saksi)		
•	Apakah	pernah	menderita	pusing	kepala?		
•	Apakah	pernah	kejang-kejang?		
•	Apakah	pernah	dibawa	ke	dukung?	Kenapa?	(rincian:	usia	berapa,	berapa	lama,	seberapa	sering,	
saksi)	
•	Obat	tradisional	apa	yang	diberi	untuk	penyakit	jiwanya?	Apakah	pernah	ke	dokter?	
•	Apakah	pernah	ada	yang	aneh	tentang	dia,	dibandingkan	[saudara/anak/keluarga/warga]	yang	lain?	
•	Apakah	ia	pernah	minum	alcohol?	Berapa	banyak?	Seberapa	sering?	
•	Apakah	minum	alcohol	biasa	di	keluarganya?	
•	Apakah	orang	tuanya	juga	minum?	Lebih	atau	kurang	dibanding	orang	lain	di	lingkungannya?	
•	Seperti	apa	perilakunya	ketika	mabuk?	
•	Seperti	apa	hubungan	ibu	dan	bapaknya?	Apakah	pernah	bertengkar?	Apakah	memaki	ketika	
bertengkar,	atau	fisik?	Bisakag	diceritakan	pertengkarannya	seperti	apa?	Apakah	terpidana	pernah	
mengintervensi	untuk	menghentikan	pertengkaran	ini?	
•	Apakah	klien	anda	pernah	jadi	korban	kekerasan	dari	anggota	keluarga?	Seberapa	parah?	
•	Apakah	pernah	menyaksikan	bentuk	kekerasan	lain	di	dalam	keluarga	atau	di	masyarakat?	
•	Bagaimana	ia	dihukum	waktu	anak-anak	kalau	bandel?	Apakah	ia	lebih	bandel	atau	tidak	sebandel	
adik/kakaknya?	Seperti	apa	bandelnya	waktu	kecil?		
•	Ada	indikasi	bahwa	terpidana	pernah	jadi	korban	pelecehan	atau	kekerasan	seksual	oleh	anggota	
keluarga	atau	yang	lain	di	masyarakat?	
•	Apakah	[nama]	pernah	mengamuk	atau	mengalami	serangan	panik?	
•	[Jika	ya]:	Apa	yang	memicunya?	Apakah	ia	pernah	sampai	lepas	kendali?		
•	Apa	yang	terjadi	ketika	ia	epas	kendali?		
•	Pada	usia	berapa	perilaku	ini	dimulai?		
•	Apakah	pernah	mencatat	ada	sesuatu	yang	tidak	biasa	dengan	perilaku	terpidana?	
	
Pertanyaan	tentang	kesehatan	dalam	kandungan	dan	pascakelahiran	(khususnya	untuk	ibu,	tapi	juga	
kakak,	bibi,	ayah):		
•	Jelaskan	bagaimana	(masalah)	kesehatan	selama	dalam	kandungan	dan	pasca	kelahiran	dapat	
memiliki	efek	jangka	Panjang	pada	perkembangan	fisik	dan	kognitif,	serta	kemampuan	belajar	jangka	
panjang,	prestasi	di	sekoah,	hasil	pendidikan,	dan	kinerja	dalam	pekerjaan.	
•	Ketika	anda	hamil	[nama],	apakah	anda	pernah	mengalami	masa	kekurangan	gizi	parah,	atau	ketika	
tidak	ada	makanan	sama	sekali?	Pernah	terjadi	kekeringan	selama	hamil?	Kapan,	seberapa	sering?	
Bagaimana	anda	mendapatkan	makanan	tambahan?	Seperti	apa	pola	makan	anda	waktu	hamil?	
•	Bagaimana	kehamilan	dan	proses	kelahirannya?	
•	Apakah	ada	komplikasi	selama	kehamilan?	(minta	jelaskan	detailnya)		
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•	Apakah	ada	komplikasi	selama	melahirkan?	(minta	jelaskan	detailnya)	Bagaimana	proses	kelahiran	
[nama]	berbeda	dengan	anak-anak	yang	lain?	Apakah	anda	melahirkan	di	rumah	bersalin	atau	di	
rumah?	Siapa	yang	mendampingi	anda?	
•	Apakah	pernah	ada	masa	ketika	anak	anda	[terpidana]	mengalami	kekurangan	gizi	parah?	Ketika	
sama	sekali	tidak	ada	makanan?	Karena	kekeringan?	Kehilangan	pekerjaan?	Kapan?	Seberapa	sering?	
Bagaimana	anda	mendapatkan	makanan	tambahan?	
•	Seberapa	cepat	[nama]	tumbuh	dibandingkan	anak-anak	yang	lain?	Pada	usia	berapa	dia	mulai	bisa	
jalan,	berbicara,	ke	toilet	sendiri?	Apakah	lebih	cepat	atau	lebih	lamban	dibandingkan	anak-anak	anda	
yang	lain?	
	
Menutup	wawancara:		
Sampaikan	terima	kasih	atas	waktu	mereka.	Sampaikan	bagaimana	anda	menghargai	kesempatan	
untuk	berbicara	dengan	mereka.	Jelaskan	kira-kira	berapa	lama	proses	pengadilan/banding	akan	
berlangsung.	Jelaskan	bahwa	anda	akan	berusaha	keras	untuk	membantu	[terpidana],	namun	anda	
tidak	bisa	menjanjikan	apa-apa,	bahkan	memprediksi	kapan	itu	akan	terjadi.	Jika	anda	sedang	
menangani	kasus	banding	seorang	terpidana	mati,	jelaskan	bahwa	anda	sedang	berusaha	agar	ia	tidak	
dieksekusi,	sedang	mengupayakan	perawatan	kesehatan,	termasuk	kesehatan	jiwa,	yang	
dibutuhkannya,	dan	mengurangi	masa	hukumannya.		
	
	
	

1		 Prinsip-prinsip	Dasar	PBB	tentang	Peran	Pengacara	(U.N.	Basic	Principles	on	the	Role	of	Lawyers)	
yang	diadopsi	oleh	Kongres	PBB	Kedelapan	tentang	Pencegahan	Kejahatan	dan	Perlakuan	atas	
Pelaku	Pidana,	Havana,	27	Agustus	sampai	7	September	1990,	U.N.	Doc.	A/CONF.144/28/Rev.1	at	
118	(1990).			

2		 Di	negara-negara	di	mana	hukuman	mati	wajib	berlaku,	pengadilan	kemungkinan	tidak	dapat	
mempertimbangkan	faktor-faktor	ini	dalam	menentukan	hukuman	atas	pelaku	yang	diputus	
bersalah	melakukan	kejahatan	tertentu.	Walau	demikian,	menyelidiki	latar	belakang	klien	anda	
masih	sangat	penting.	Di	negara	yang	masih	menerapkan	hukuman	mati	wajib,	jaksa	dapat	memiliki	
diskresi	yang	signifikan	untuk	mendakwa	klien	anda	dengan	perbuatan	yang	lebih	ringan	yang	tidak	
diancam	hukuman	mati	wajib.	Memberikan	bukti	kepada	jaksa	mengenai	penyakit	mental	klien	
anda,	latar	belakangnya	yang	penuh	penganiayaan,	atau	faktor-faktor	lain	dapat	membantu	
mempersuasi	mereka	menggunakan	diskresinya	untuk	menghindari	dakwaan	mati.		

3		 ECOSOC	Res.	1989/64,	¶	1(a).		
4		 “Pengadilan	Eropa	telah	mengamati	terkait	Pasal	6(3)(c)	Konvensi	Eropa	bahwa	‘hak	tersangka	

untuk	diberikan,	dalam	keadaan	tertentu,	bantuan	hukum	gratis	merupakan	satu	aspek	dari	
gagasan	peradilan	yang	adil	dalam	acara	pidana.’”	Quaranta	v.	Switzerland,	App.	No.	12744/87,	¶	
27,	ECtHR	(24	Mei	1991).	Lihat	juga	Artico	v.	Italy,	App.	No.	6694/74,	¶	33,	ECtHR	(13	Mei	1980).	
Kasus-kasus	ECtHR	tersedia	di	www.echr.coe.int/hudoc.			

5		 ICCPR	Pasal	14;	Taylor	v.	Jamaica,	¶	8.2,	Kommunication	No.	707/1996,	U.N.	Doc.	
CCPR/C/60/D/707/1996,	HRC	(14	June	1996)	(“…	di	mana	seorang	terpidana	yang	mengupayakan	
tinjauan	konstitusional	atas	ketidaksesuaian	dalam	peradilan	pidana	tidak	memiliki	sumber	daya	
yang	cukup	untuk	membayar	biaya	bantuan	hukum	untuk	mengupayakan	penyelesaian	
konstitusional	dan	di	mana	kepentingan	keadilan	mengharuskannya,	bantuan	hukum	harus	
diberikan	oleh	Negara.”).		

6		 Dalam	Moreno	Ramos	v.	United	States,	Kasus	12.430,	Laporan	No.	1/05,	OEA/Ser.L./V/II.124,	Doc.	
5,	IACHR	(2005),	IACHR	menemukan	bahwa	Amerika	Serikat	telah	melanggar	asas	perlindungan	
kesetaraan,	due	process,	dan	peradilan	yang	adil	yang	dinyatakan	dalam	Pasal	II,	XVIII	dan	XXVI	dari	
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Deklarasi	Amerika,	termasuk	hak	untuk	mendapatkan	pembelaan	hukum	yang	kompeten,	di	mana	
penasihat	hukum	Tn.	Moreno	Ramos	gagal	untuk	mengajukan	bukti	meringankan	pada	tahap	vonis	
dari	sidang	pengadilan	dan	tidak	melakukan	upaya	apa	pun	untuk	meyakinkan	juri	untuk	
menghukumnya	seumur	hidup.	Lihat	juga	Medellín,	Ramírez	Cárdenas	&	Leal	García	v.	United	
States,	Case	12.644,	Laporan	No.	90/09,	OEA/Ser.L./V/II.135,	Doc.	37,	IACHR	(7	Agustus	2009)	(yang	
menemukan	bahwa	Amerika	Serikat	telah	melanggar	hak	pemohon	atas	due	process	dan	peradilan	
yang	adil	di	bawah	Pasal	XVIII	dan	XXVI	dari	Deklarasi	Amerika	dengan	menyediakan	penasihat	
hukum	pembela	yang	tidak	kompeten	dalam	perkara	hukuman	mati).	Lebih	lanjut,	Pasal	6(3)(c)	dari	
ECHR	mengharuskan	otoritas	nasional	untuk	mengintervensi	(mengambil	langkah-langkah	positif)	
jika	kegagalan	untuk	menyediakan	representasi	tersebut	sudah	nyata	atau	cukup	menarik	perhatian	
mereka	dalam	cara	lain.	Lihat	Artico	v.	Italy,	App.	No.	6694/74,	ECtHR	(13	Mei	1980);	Kamasinski	v.	
Austria,	(App.	No.	9783/82,	ECtHR	19	Des	1989);	Imbrioscia	v.	Switzerland,	App.	No.	13972/88,	
ECtHR	(24	Nov.	1993);	Czekalla	v.	Portugal,	App.	No.	38830/97,	ECtHR	(10	Okt.	2002);	Sannino	v.	
Italy,	App.	No.	30961/03,	ECtHR	(27	Apr.	2006);	Panasenko	v.	Portugal,	App.	No.	10418/03,	ECtHR	
(22	Juli	2008).	Ketentuan	serupa	ada	dalam	hukum	nasional	banyak	negara,	termasuk	Amerika	
Serikat	dan	Portugal.	Lihat,	misalnya,	Strickland	v.	Washington,	466	U.S.	668	(1984);	Portugal	
Estatuto	da	Ordem	dos	Advogados,	Pasal	93	§	2,	Pasal	95	§§	1,	2,	Act	No.	15	(26	Jan.	2005,	terakhir	
diubah	2010)	(menjelaskan	tugas	pengacara	untuk	tidak	menerima	suatu	kasus	jika	ia	tidak	memiliki	
keahlian	yang	diperlukan	atau	ketersediaan	untuk	menyiapkan	dan	menjalankan	pembelaan	yang	
gigih,	dan	untuk	memberi	tahu	kepada	klien	mengenai	perkembangan	kasusnya).		

7		 Prinsip-prinsip	Dasar	PBB	tentang	Peran	Pengacara	¶	3.	“Pemerintah	harus	memastikan	
tersedianya	dana	yang	memadai	dan	sumber	daya	lainnya	untuk	pelayanan	hukum	bagi	warga	
miskin	dan,	sesuai	keperluan,	kelompok	terpinggirkan	lainnya.	Asosiasi	pengacara	profesional	
bekerja	sama	dalam	penyelenggaraan	dan	penyediaan	layanan,	fasilitas	dan	sumber	daya	lainnya.”	
Dalam	Reid	v.	Jamaica,	HRC	berpendapat	bahwa	“dalam	kasus-kasus	yang	melibatkan	hukuman	
mati,	khususnya,	bantuan	hukum	harus	mengampu	penasihat	hukum	mempersiapkan	pembelaan	
kliennya	dalam	kondisi	yang	dapat	memastikan	keadilan.	Ini	belum	termasuk	penyediaan	bayaran	
yang	memadai	untuk	bantuan	hukum.”	¶	13,	Communication	No.	250/1987,	U.N.	Doc.	
CCPR/C/39/D/250/1987	(1990).		

8		 Robinson	v.	Jamaica,	241,	Communication	No.	223/1987,	U.N.	Doc.	Supp.	No.	40	(A/44/40)	at	41,	
HRC	(1989)	(Negara	pihak	memiliki	kewajiban	untuk	menyediakan	representasi	yang	efektif	oleh	
penasihat	hukum	dalam	kasus	yang	menyangkut	pidana	mati,	bahkan	ketika	penyediaan	bantuan	
hukum	tersebut	akan	mengharuskan	ditundanya	sidang);	ECOSOC	Res.	1989/64	(menyerukan	
kepada	negar	anggota	untuk	memberikan	“perlindungan	khusus	kepada	orang-orang	yang	
menghadapi	dakwaan	yang	diancam	hukuman	mati	dengan	menyediakan	waktu	dan	sarana	untuk	
penyiapan	pembelaannya,	termasuk	bantuan	yang	memadai	dari	penasihat	hukum	pada	tiap	tahap	
acara,	melampaui	perlindungan	yang	diberikan	dalam	kasus-kasus	non-hukuman	mati”);	Kamasinski	
v.	Austria,	App.	No.	9783/82,	¶	65,	ECtHR	(19	Des	1989)	(“Ketidaksetaraan	para	pihak	di	depan	
pengadilan	dapat	dengan	mudah	mengakibatkan	diingkarinya	keadilan.	Ketika	pembela	gagal	
memberikan	representasi	yang	efektif,	pihak	berwenang	dapat	menggantikan	penasihat	hukum	
tersebut	atau	memaksa	penasihat	hukum	memenuhi	kewajiban	yang	diamanatkan	tersebut.”).		

9		 Artico	v.	Italy,	App.	No.	6694/74,	¶	33,	ECtHR	(13	May	1980).		
10		 Prinsip-prinsip	Dasar	PBB	tentang	Peran	Pengacara	menyatakan,	“Semua	orang	berhak	untuk	

mendapatkan	bantuan	pengacara	pilihannya	untuk	melindungi	dan	menegakkan	hak	mereka	dan	
untuk	membela	mereka	pada	setiap	tahap	persidangan	pidana,”	Pengaman	PBB	yang	Menjamin	
Perlindungan	Hak	Orang-Orang	yang	Berhadapan	dengan	Hukuman	Mati	(U.N.	Safeguards	
Guaranteeing	Protection	of	the	Rights	of	Those	Facing	the	Death	Penalty)	menyatakan:	“5.	
Hukuman	mati	hanya	boleh	dijalankan	sesuai	putusan	akhir	yang	dibuat	oleh	pengadilan	yang	
kompeten	setelah	proses	hukum	yang	memberikan	segala	pengaman	yang	mungkin	guna	
memastikan	peradilan	yang	adil,	setidaknya	setara	dengan	yang	terkandung	dalam	Pasal	14	ICCPR,	



	 105	

																																																																																																																																																																																								
termasuk	hak	setiap	orang	yang	disangka	atau	dituduh	dengan	perbuatan	pidana	yang	dapat	
diancam	hukuman	mati	atas	bantuan	hukum	yang	memadai	pada	setiap	tahap	persidangan.”	(25	
Mei	1984)	tersedia	di	http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm.			

11		Lihat	ABA	Guidelines	for	the	Appointment	dan	Performance	of	Defense	Counsel	in	Death	Penalty	
Cases,	Guideline	10.14,	“Duties	of	Trial	Counsel	After	Conviction”	(Feb.	2003),	tersedia	di	
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011build/deathpenaltyrepresentation/
2003guidelines.authcheckdam.pdf	(“Penasihat	pada	persidangan	bertanggung	jawab	untuk	
memastikan	bahwa	posisi	hukum	klien	tidak	dirugikan	sepanjang	masa	transisi	ke	penasihat	
penerusnya.	Untuk	menghindari	kerugian	pada	klien,	penasihat	persidangan	harus	…	melakukan	
segala	upaya	guna	memastikan	bahwa	masa	ini	sesingkat	mungkin.	Namun,	dalam	keadaan	apa	
pun,	penasihat	persidangan	tidak	dapat	berhenti	bertindak	mewakili	kliennya	sampai	penasihat	
pengganti	mulai	menangani	kasusnya.”).	

12		International	Commission	of	Jurists,	International	Principles	on	the	Independence	dan	Accountability	
of	Judges,	Lawyers,	dan	Prosecutors,	Practitioners’	Guide	No.	1,	h.	5	(2007),	http://www.icj.org		

13		ICCPR	Pasal	14(3)(b);	ECHR	Pasal	6(3)(b);	ACHR	Pasal	8(2)(c);	RACHPR	¶	2(E)(1);	Statuta	ICTY	Pasal	
21(4)(b),	Statuta	ICTR	Pasal	20(4)(b),	Statuta	ICC	Pasal	67(1)(d).		

14		ICCPR	Komentar	13:	“Apa	itu	‘waktu	yang	mencukupi’	tergantung	pada	konteks	setiap	kasus,	
namun	sarana	yang	ada	harus	mencakup	akses	pada	dokumen	dan	bukti	lainnya	yang	dibutuhkan	
tersangka	untuk	mempersiapkan	kasusnya,	serta	peluang	untuk	berhubungan	dan	berkomunikasi	
dengan	penasihat.”	Lihat	juga	Pedersen	&	Baadsgaard	v.	Denmark,	App.	No.	49017/99,	ECtHR	(Dec.	
17,	2004).			

15		 Smith	v.	Jamaica,	Communication	No.	282/1988,	U.N.	Doc.	CCPR/C/47/D/282/1988,	HRC	(Mar.	31,	
1993);	Reid	v.	Jamaica,	Communication	No.	355/1989,	U.N.	Doc.	CCPR/C/51/D/355/1989,	HRC	(July	
8,	1994).	(Terdakwa	Reid	hanya	bertemu	penasihat	hukumnya	10	menit	sebelum	sidang.	Ini	sama	
sekali	bukan	waktu	yang	cukup	untuk	persiapan).			

16		 Lihat	juga	Chaparro	Álvarez	y	Lapo	Iñiguez	v.	Ecuador,	IACtHR	(Nov.	21,	2007);	Gordillo,	Raúl	Hilario,	
Expte:	G.445.XXI,	Fallos:	310:1934,	CSJN	(Sept.	29,	1987)	(Argentina	Supreme	Court);	Goddi	v.	Italy,	
App.	No.	8966/80,	ECtHR	(Apr.	9,	1984);	Daud	v.	Portugal,	App.	No.	22600/93,	ECtHR	(Apr.	21,	
1998);	Bogumil	v.	Portugal,	App.	No.	35228/03,	ECtHR	(Oct.	7,	2008);	Öcalan	v.	Turkey,	App.	No.	
46221/99,	ECtHR	(Mar.	12,	2003,	First	Section),	(May	5,	2005,	Grand	Chamber).		

17		 ECOSOC	Res.	1996/15	(diadopsi	pada	23	Juli,	1996).			
18		 Lihat	ABA	Guidelines	for	the	Appointment	dan	Performance	of	Defense	Counsel	in	Death	Penalty	

Cases,	Guideline	4.1,	“The	Defense	Team	dan	Supporting	Services”	(Feb.	2003),	
http://www.lb9.uscourts.gov/webcites/10documents/Smithguidelines.pdf.		

19		 ICCPR	Pasal	14(3)(f).	Pasal	6(3)(e)	ECHR,	Pasal	8(2)(a)	of	the	ACHR,	dan	Pasal	20(4)(f)	dan	21(4)(f)	
dari	masing-masing	Statuta	Mahkamah	Pidana	Internasional	Rwanda	dan	negara-negara	bekas	
Yugoslavia	memberi	ha	katas	bantuan	cuma-cuma	juru	bahasa	bagi	tersangka	di	mana	dia	tidak	
memahami	atau	tidak	dapat	berbicara	dalam	bahasa	yang	dipakai	di	pengadilan.		

20		 Bradley	A.	Maclean,	Effective	Capital	Defense	Representation	dan	the	Difficult	Client,	76	TENNESSEE	
LAW	REVIEW	661,	674	(2009)	(“Dalam	perkara	hukuman	mati,	di	mana	nyawa	terdakwa	ditentukan	
nasibnya,	ada	alasan-alasan	tambahan	mengapa	hubungan	pengacara-klien	yang	erat	dan	saling	
percaya	menjadi	hal	yang	amat	penting.”).		

21		 Lihat	Model	Rules	of	Professional	Conduct	(2010),	tersedia	di	
http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html.			

22		 Maclean,	Effective	Capital	Defense	Representation,	pada	674.			
23		 Leona	D.	Jochnowitz,	Missed	Mitigation:	Counsel’s	Evolving	Duty	to	Assess	dan	Present	Mitigation	

at	Death	Penalty,	43	No.	1	CRIMINAL	LAW	BULLETIN	Pasal	5	(2007).		



	 106	

																																																																																																																																																																																								
24		 Maclean,	Effective	Capital	Defense	Representation,	pada	670.			
25		 Id.	di	676.			
26		 Lihat	U.N.	International	Criminal	Court	Code	of	Professional	Conduct	for	Counsel	(Feb.	2003).			
27		 Sebagian	besar	aturan	perilaku	pengacara	mencakup	aturan	tentang	konflik	kepentingan.	Lihat,	

mis.,	Council	of	Bars	dan	Law	Societies	of	Europe,	Code	of	Conduct	for	European	Lawyers,	Pasal	3.2,	
tersedia	di	
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_Code_of_conductp1_1306748215.
pdf	(1988,	diubah	terakhir	kali	2006)	(“3.2.1.	Seorang	pengacara	tidak	boleh	memberi	nasihat,	
mewakili	atau	bertindak	atas	nama	dua	atau	lebih	klien	dalam	perkara	yang	sama	jika	ada	benturan,	
atau	risiko	signifikan	benturan,	antara	kepentingan	klien-klien	tersebut.	3.2.2.	Seorang	pengacara	
harus	berhenti	bertindak	bagi	kedua	atau	semua	klien	terkait	jika	benturan	kepentingan	timbul	
antara	kedua	klien	tersebut	dan	juga	setiap	kali	ada	risiko	dilanggarnya	kepercayaan	atau	di	mana	
independensi	pengacara	dapat	tercederai.	3.2.3.	Seorang	pengacara	juga	harus	menahan	diri	untuk	
tidak	bertindak	bagi	klien	baru	jika	ada	risiko	pelanggaran	kepercayaan	yang	diberikan	kepada	
pengacara	oleh	mantan	klien	atau	jika	pengetahuan	yang	dimiliki	pengacara	tersebut	mengenai	
urusan	mantan	klien	akan	memberi	keuntungan	yang	tidak	pantas	bagi	klien	baru.”);	Portuguese	
Statute	on	Lawyers,	Pasal	94	(Estatuto	da	Ordem	dos	Advogados,	Act	No.	15/2005	of	Jan.	26,	
terakhir	diubah	pada	2010);	Argentinian	Ethical	Code	for	Lawyers,	Pasal	19(g)	(Código	de	Ética	de	
los	Abogados,	Colegio	Público	de	Abogados	de	la	Capital	Federal,	1987).	Kitab	Undang-Undang	
Hukum	Pidana	Italia	Italian	Code	of	Criminal	Procedure,	Pasal	106(§4-bis)	(Codice	di	Procedura	
Penale,	of	1988),	menyatakan	bahwa	pembelaan	terdakwa	majemuk	tidak	dapat	dipercayakan	
kepada	penasihat	hukum	yang	sama	jika	para	terdakwa	telah	membuat	pernyataan	tentang	
tanggung	jawab	terdakwa	lainnya	dalam	perkara	yang	sama	atau	dalam	perkara	gabungan	atau	
dalam	perkara	yang	terhubung	dengannya.	Komentar	pada	Aturan	V	dari	Aturan	Etika	Profesional	
Pengacara	Haiti	(Code	de	déontologie	des	avocats)	menyatakan	definisi	praktis	dari	benturan	
kepentingan,	“Il	y	a	conflit	d’intérêts	lorsque	les	intérêts	en	présence	sont	tels	que	le	jugement	et	la	
loyauté	de	l’avocat	envers	son	client	(ou	envers	un	client	éventuel)	peuvent	en	être	défavorablement	
affectés.”	(Konfik	yang	timbul	ketika	pihak	yang	berlawanan	ada	dalam	keadaan	sedemikian	rupa	
sehingga	penilaian	dan	loyalitas	pengacara	kepada	kliennya	(atau	kepada	calon	klinenya)	dapat	
terpengaruh	dalam	cara	yang	merugikan).					

28		 John	Stewart	Geer,	Representation	of	Multiple	Criminal	Defendants:	Conflicts	of	Interest	dan	the	
Professional	Responsibilities	of	the	Defense	Attorney,	62	MINNESOTA	LAW	REVIEW	119,	126-31	
(1997-1998).			

29		 Gary	T.	Lowenthal,	Joint	Representation	in	Criminal	Cases:	A	Critical	Appraisal,	64	VIRGINIA	LAW	
REVIEW	939,	944	(1978).	Lihat	juga	Gary	T.	Lowenthal,	Why	Representing	Multiple	Defendants	is	a	
Bad	Idea	(Almost	Always),	3	CRIMINAL	JUSTICE	7	(1998-1999).			

30		ICCPR	Pasal	14(2);	ACHPR	Pasal	(7)(1)(b);	ACHR	Pasal	8(2);	ECHR	Pasal	6(2);	Konstitusi	Peru,	Pasal	2,	
¶	24(e);	Konstitusi	the	Republic	of	the	Philippines,	Pasal	III,	§	14(2);	Konstitusi	Uganda,	Bab	4,	Pasal	
28(3)(a).		

31		 ACHPR	Pasal	6;	ECHR	Pasal	5(1);	ACHPR,	Constitutional	Rights	Project	dan	Civil	Liberties	
Organisation	v.	Nigeria,	Communication	No.	102/93,	ACommHPR	(Oct.	31,	1998).			

32		Pakistan	Constitution,	Part	II,	Bab	1,	§	10(4);	Konstitusi	the	Republic	of	the	Philippines,	Pasal	III,	§	
13;	Konstitusi	Uganda,	Bab	4,	Pasal	23(6).		

33		Konstitusi	Oman	Pasal	24;	Konstitusi	Kerajaan	Thailand,	Bagian	4,	§	40(7).		
34		ICCPR	Pasal	9(3);	ECHR	Pasal	5(3);	ACHR,	Pasal	7(5);	Michael	&	Brian	Hill	v.	Spain,	h.	17,	¶	12.3,	

Communication	No.	526/1993,	U.N.	Doc.	CCPR/C/59/D/526/1993,	HRC	(Apr.	2,	1997).		
35		Stephens	v.	Jamaica,	h.	9,	¶	9.6,	Communication	No.	373/1989,	U.N.	Doc.	CCPR/C/55/D/373/1989,	

HRC	(Oct.	18,	1995)	(menjelaskan	bahwa	waktu	antara	penangkapan	klien	anda	dan	kehadiran	



	 107	

																																																																																																																																																																																								
pertamanya	di	hadapan	hakim	“tidak	boleh	melebihi	beberapa	hari”);	Konstitusi	Peru,	Pasal	2,	¶	
24(f).		

36		 ICCPR	Part	II,	Pasal	9(3)-(4);	ACHR	Pasal	7(6);	ECHR,	Pasal	5(3);	ACHR,	Pasal	7(4)-(7).			
37		Konstitusi	Uganda,	Bab	4,	§	23(4).		
38		 Hak	ini	dibahas	di	Bab	6,	II,	1.			
39		 Dewan	HAM,	Komentar	Umum	13	(12	Mei	2004),	tersedia	di	

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf.			
40		CPR	Pasal	10(1);	Konstitusi	Republik	Filipina,	Pasal	III,	§	12(2).		
41		 Id.	
42		Dewan	HAM,	Komentar	Umum	15;	Kumpulan	Prinsip-prinsip	untuk	Perlindungan	Semua	Orang	di	

Bawah	Segala	Bentuk	Penahanan	dan	Pemenjaraan	Majelis	Umum	PBB	(U.N.	General	Assembly	
Body	of	Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	Under	Any	Form	of	Detention	or	Imprisonment),	
Prinsip	23)	(Dec.	9,	1988),	http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm;	Aturan	Perilaku	
Petugas	Penegak	Hukum	Majelis	Umum	PBB	(U.N.	General	Assembly	Code	of	Conduct	for	Law	
Enforcement	Officials),	Pasal	5	(Dec.	17,	1979),	tersedia	di	
http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm;	Konstitusi	Peru,	Pasal	2,	¶	24(h).				

43		 European	Prison	Rules,	Rule	18.8(a),	Rekomendasi	Komite	kepada	Menteri	Negara-Negara	Anggota	
(Recommendation	of	the	Committee	of	Ministers	to	Member	States)	No.	2006(2)	(Jan.	11,	2006).			

44		 European	Prison	Rules,	Aturan	18.8(b).			
45		 European	Prison	Rules,	Aturan	18.8(c).			
46		 European	Prison	Rules,	Aturan	18.			
47		 European	Prison	Rules,	Rule	26.			
48		 U.N.	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners,	Rule	21	(May	13,	1977),	tersedia	di	

http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm;	European	Prison	Rules,	Rule	27.			
49		European	Prison	Rules,	Rules	39-48;	Konstitusi	Peru,	Pasal	2,	¶	24(h);	Konstitusi	Uganda,	Bab	4,	

Pasal	23(5)(b)-(c).		
50		 European	Prison	Rules,	Rule	22.			
51		 U.N.	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners,	Rules	6(1),	41,	42;	U.N.	General	

Assembly	Body	of	Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	Under	any	Form	of	Detention	or	
Imprisonment,	Principle	(5)1;	European	Prison	Rules,	Rules	13,	29.			

52		 U.N.	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners,	Rules	6(1),	41,	42;	U.N.	General	
Assembly	Body	of	Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	Under	any	Form	of	Detention	or	
Imprisonment,	Principle	(5)1;	European	Prison	Rules,	Rules	13,	29.			

53		 U.N.	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	of	Prisoners,	Rule	93;	U.N.	General	Assembly	Body	
of	Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	Under	any	Form	of	Detention	or	Imprisonment,	
Principle	18;	European	Prison	Rules,	Rule	23.4;	Rules	of	Detention	of	the	Yugoslavia	Tribunal,	Rule	
67(D);	Konstitusi	Uganda,	Bab	4,	Pasal	23(5)(b).			

54		 ICESCR	Pasal	12	menegaskan	hak	setiap	orang	atas	kesehatan	fisik	dan	mental	(3	Jan.	1976),	
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm.			

55		 Lihat	U.N.	Safeguards	Guaranteeing	Protection	of	the	Rights	of	Those	Facing	the	Death	Penalty,	§	3	
(May	25,	1984)	http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm,	E.S.C.	Res.	1984/50,	annex,	
1984	U.N.	ESCOR	Supp.	(No.	1)	pada	33,	U.N.	Doc.	E/1984/84	(1984).		

56		ECOSOC	telah	mengklarifikasi	bahwa	Bagian	3	dari	UN	Safeguards	juga	melarang	penerapan	
hukuman	mati	kepada	“orang-orang	yang	menderita	hambatan	perkembangan	mental	atau	
kompetensi	mental	yang	sangat	terbatas,	baik	pada	saat	vonis	maupun	eksekusi.”	Res.	1989/64,	51	



	 108	

																																																																																																																																																																																								
¶	1(d),	U.N.	Doc.	E/1989/91	(1989).	Demikian	pula,	UNCHR	telah	menyerukan	kepada	negara-
negara	untuk	menghindari	mengeksekusi	orang-orang	yang	menderita	segala	bentuk	gangguan	atau	
disabilitas	psikososial.	The	Question	of	the	Death	Penalty,	U.N.	Doc.	E/CN.4/2005/L.77	(2005).	Lihat	
juga	Report	of	the	Special	Rapporteur	on	Extrajudicial,	Summary	or	Arbitrary	Executions,	¶	116,	
U.N.	Doc.	E/CN.4/1997/60	(1996)	(menyerukan	kepada	negara-negara	yang	menerapkan	hukuman	
mati	atas	orang-orang	yang	sakit	mental	untuk	“menyelaraskan	hukum	pidana	domestiknya	sesuai	
standar-standar	hukum	internasional”).		

57		 Lihat,	e.g.,	Reyes	v.	The	Queen,	UKPC,	2	AC	235,	241	(2002)	(banding	diambil	dari	Belize);	Coard	v.	
Attorney	Gen.	[2007]	UKPC	7	(banding	diambil	dari	Grenada);	Dacosta	Cadogan	v.	Barbados,	IACtHR	
(Sept.	24,	2009);	Kigula	&	Others	v.	Attorney	Gen.,	2006	S.	Ct.	Const.	App.	No.	03	(Uganda	2009);	
Woodson	v.	North	Carolina,	428	U.S.	280	(Amerika	Serikat	1976);	Mithu	v.	Punjab,	2	SCR	690	(India	
1983).	

58		 Leona	D.	Jochnowitz,	Missed	Mitigation:	Counsel’s	Evolving	Duty	to	Assess	dan	Present	Mitigation	
at	Death	Penalty,	43	No.	1	CRIMINAL	LAW	BULLETIN	Pasal	5	(2007).			

59		 Bradley	A.	Maclean,	Effective	Capital	Defense	Representation	and	the	Difficult	Client,	76	TENNESSEE	
LAW	REVIEW	661,	670	(2009).			

60		 Id.	pada	671.			
61		 Lihat,	mis.,	Allen	P.	Wilkinson	&	Ronald	M.	Gerughty,	Bite	Mark	Evidence:	Its	Admissibility	is	Hard	to	

Swallow,	12	WESTERN	STATE	UNIVERSITY	LAW	REVIEW	519,	560	(1985).			
62		 Wawancara	dengan	Ameir	Mohamed	Suleiman,	African	Center	for	Justice	dan	Peace	Studies	(Feb.	

24,	2010).			
63		 The	U.S.	Supreme	Court,	in	Strickland	v.	Washington,	466	U.S.	668	(1984),	berpendapat	bahwa	

dalam	kasus	hukuman	mati,	pembela	memiliki	kewajiban	untuk	melakukan	penyelidikan	yang	wajar	
terkait	berbagai	kemungkinan	pembelaan	atau	untuk	menentukan	secara	wajar	bahwa	penyelidikan	
semacam	ini	tidak	dibutuhkan.	

64		Lihat	ICCPR,	Pasal	6¶5;	U.N.	Safeguards	§	3.	Pasal	37	CRC	juga	menyatakan,	“Tidak	boleh	ada	satu	
pun	anak	yang	menjadi	sasaran	penyiksaan	atau	perlakuan	atau	hukuman	lain	yang	kejam,	tidak	
manusiawi	atau	merendahkan	martabat.	Hukuman	mati	atau	hukuman	seumur	hidup	tanpa	
kemungkinan	dibebaskan	tidak	boleh	dijatuhkan	untuk	perbuatan	yang	dilakukan	oleh	orang-orang	
berusia	di	bawah	delapan	belas	tahun.”		

65		Lihat,	mis.,	ACHR,	Pasal	4(5),	1144	U.N.T.S.	146	(Nov.	22,	1969)	(“Hukuman	mati	tidak	boleh	
dijatuhkan	pada	orang-orang	yang,	pada	saat	perbuatan	pidananya	dilakukan,	berusia	di	bawah	18	
tahun	atau	di	atas	70	tahun;	juga	tidak	boleh	diterapkan	pada	perempuan	hamil.”).		

66		 J.Y.	McKee,	Criminal	Justice	Systems	in	Europe	dan	North	America:	France	6.1.1(b),	HEUNI,	The	
European	Institute	for	Crime	Prevention	dan	Control,	berafiliasi	dengan	PBB	(2001).			

67		Lihat	ABA	Guidelines	for	the	Appointment	dan	Performance	of	Defense	Counsel	in	Death	Penalty	
Cases,	§	10.7,	“Investigation”	(Feb.	2003),	
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011build/deathpenaltyrepresentation/
2003guidelines.authcheckdam.pdf.		

68		 Daniel	Payne,	Building	the	Case	for	Life:	A	Mitigation	Specialist	as	a	Necessity	dan	a	Matter	of	Right,	
16	CAPITAL	DEFENSE	JOURNAL	43	(2003).			

69		Dacosta	Cadogan	v.	Barbados,	¶¶	80-88,	IACtHR	(Sept.	24,	2009).	Sama	halnya,	Privy	Council	
berpendapat,	dan	pengadilan-pengadilan	Karibia	telah	mengakui,	bahwa	negara	diharuskan	
menyediakan	kajian	sosial	dan	laporan	psikiatri	untuk	semua	narapidana	yang	diancam	hukuman	
mati.	Pipersburgh	v.	R	[2008]	72	WIR	108	(PC)	(“Adalah	perlunya	menimbang	konteks	pribadi	dan	
individua	dari	terpidana	dan,	secara	khusus,	kemungkinan	perubahan	dan	reaaptasi	sosial	orang	
tersebut	yang	menjadikan	kadian	sosial	dan	laporan	psikiatri	penting	untuk	semua	sidang	vonis	
semacam	ini.”);	lihat	juga	DPP	v.	Che	Gregory	Spencer	[2009]	E	Carib	Sup	Ct,	High	Ct	of	Justice,	
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Federation	of	St.	Christopher	dan	Nevis,	di	para	3	(“Sekarang	sudah	menjadi	praktik	standar	juga	
bagi	negara	untuk	menyediakan	Laporan	Kajian	Sosial	dan	Laporan	Psikiatri.”).		

70		Brasilia	Rules	on	Access	to	Justice	for	People	in	a	Vulnerable	Condition	mengindikasikan	factor-
faktor	berikut	dapat	menimbulkan	kerentanan:	usia,	ketiadaan	kapasitas,	bagian	dari	kelompok	
minoritas	atau	masyarakat	adat,	viktimisasi,	migrasi,	kemiskinan,	gender	atau	pencabutan	
kebebasan.	Brasilia	Rules	juga	menekankan	pentingnya	kebijakan	publik	dan	bantuan	hukum	
berkualifikasi	bagi	orang-orang	rentan	tersebut.	“100	Regras	de	Brasilia	sobre	Acceso	a	la	Justicia	de	
las	Personas	en	condición	de	Vulnerabilidad”	disahkan	oleh	XIV	Iberoamerican	Judicial	Summit	
(2008),	tersedia	di	www.cumbrejudicial.org/web/guest/110.			

71		ICCPR	Pasal	6	¶	5.	
72		 Id.			
73		ACHR	Pasal	5	§	4.		
74		 African	Charter	on	the	Rights	dan	Welfare	of	the	Child,	Pasal	30(e);	Arab	Charter	on	Human	Rights,	

Pasal	12.			
75		 African	Charter	on	the	Rights	dan	Welfare	of	the	Child,	Pasal	30(e);	Arab	Charter	on	Human	Rights,	

Pasal	12.			
76		 Dewan	HAM,	Report	of	the	Special	Rapporteur	to	the	Commission	of	Human	Rights,	S.	Amos	Wako,	

6	February,	1989,	E/CN.4/1989/25,	para	279-283.			
77		 Lihat	Nigel	Rodley,	The	Treatment	of	Prisoners	Under	International	Law,	322,	324	(Oxford	Univ.	

Press	2008).			
78		Id.	(“Perbedaan	rumusan	kalimat	antara	redaksi	yang	berhubungan	dengan	orang-orang	di	bawah	

18	tahun	(“tidak	boleh	dijatuhkan”)	dan	yang	terkait	perempuan	hamil	(“todal	boleh	dilaksanakan”)	
menengarai	suatu	kesimpulan	yang	amat	mengganggu	bahwa	begitu	perempuan	hamil	telah	
melahirkan,	ia	dapat	dieksekusi.”).	

79		 Id.	pada	324.			
80		 Id.			
81		 CRC	Pasal	1.1.			
82		 Concluding	Observations	of	the	Committee	on	the	Rights	of	the	Child,	Saudi	Arabia,	U.N.	Doc.	

CRC/C/SAU/CO/2	(2006).			
83		 Rodley,	The	Treatment	of	Prisoners	Under	International	Law,	hal.	322.			
84		Michael	Domingues	v.	U.S.,	Case	12.285,	Report	No.	62/02,	IACHR	(2002).	Lihat	juga	Thomas	v.	U.S.,	

Case	12.240,	Report	No.	100/03,	IACHR	(2003)	(“Bukti	yang	sangat	banyak	tentang	praktik	global	…	
menunjukkan	adanya	konsistensi	dan	kesamaan	di	antara	negara-negara	dunia	yang	
mengindikasikan	bahwa	masyarakat	dunia	menganggap	eksekusi	pelaku	yang	berusia	di	bawah	18	
tahun	pada	saat	perbuatan	dilakukan	tidak	konsisten	dengan	standar	kebajikan	yang	berlaku	luas.	
Maka	Komisi	berpandangan	bahwa	sudah	muncul	norma	hukum	kebiasaan	internasional	yang	
melarang	eksekusi	pelaku	yang	berusia	di	bawah	18	tahun	pada	saat	tindak	pidana	dilakukan.”).		

85		 ACHR	Pasal	4(5).			
86		 Criminal	Code	of	the	Republic	of	Belarus,	Pasal	59.2(3)	(2009).			
87		 Rodley,	The	Treatment	of	Prisoners	Under	International	Law,	h.	325.			
88		 Lihat	ICCPR	Pasal	24(2),	CRC	Pasal	7.			
89		Guidelines	of	Action	on	Children	in	the	Criminal	Justice	System,	ECOSOC	Res.	1997/30,	¶	12	(July	23,	

1996).		
90		CRC,	Komentar	Umum.	10	¶¶	31,	39.		
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91		 UNICEF,	Innocenti	Insight:	Birth	Registration	dan	Armed	Conflict	(2007),	

http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/birth_registration_and_armed_conflict.pdf				
92		 U.N.	High	Commissioner	for	Refugees,	Refugee	Children:	Guidelines	on	Protection	dan	Care	(1994),	

tersedia	di	http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3470.html.			
93		 Id.	pada	44.			
94		 Id.			
95		 Id.			
96		Pelapor	Khusus	tentang	Kesehatan	mengamati	bahwa	istilah	“orang-orang	dengan	disabilitas	

mental”	mencakup	suatu	spektrum	gangguan	dan	kondisi	yang	sangat	luas	dan	nyaris	sulit	
dikelola,	mulai	dari	disabilitas	intelektual	sampai	gangguan	psikiatri	yang	parah.	Report	of	the	
Special	Rapporteur	on	the	Right	to	Health,	E/CN.4/2005/51	(Feb.	11,	2005),	¶	19.		

97		 HRC	juga	menemukan	bahwa	membacakan	surat	perintah	eksekusi	kepada	orang	yang	tidak	
memiliki	kompetensi	mental	melanggar	ICCPR	Pasal	7.	Pada	1984,	ECOSOC	membahas	persoalan	ini	
untuk	pertama	kalinya	dan	menyimpulkan	bahwa	hukuman	mati	tidak	boleh	dilakukan	terhadp	
orang	yang	tidak	waras.	Dalam	resolusinya	terkait	implementasi	Safeguards,	ECOSOC	mengajukan	
tidak	mengeksekusi	orang	yang	menderita	hambatan	mental	atau	kompetensi	mental	yang	sangat	
terbatas.	RODLEY,	THE	TREATMENT	OF	PRISONERS	UNDER	INTERNATIONAL	LAW,	h.	325.			

98		Lihat,	mis.,	Pipersburgh	v.	R,	72	WIR	108,	¶	33	(2008)	(“Perlunya	menimbang	latar	pribadi	dan	
individualseorang	terpidana	dan,	khususnya,	kemungkinan	orangtersebut	berubah	dan	dapat	
beradaptasi	kembali	secara	sosial	membuat	penyelidikan	sosial	dan	laporan	psikiatri	penting	dalam	
semua	persidangan	vonis	semacam	itu.”).	Lihat	juga	DPP	Spencer	v.	Che	Gregory,	E.	Carib.	Sup.	Ct.,	
High	Ct.	of	Justice	(2009),	Federation	of	St.	Christopher	&	Nevis,	¶	3	(“Kini	juga	sudah	menjadi	
praktik	standar	bagi	negara	untuk	menyediakan	Laporan	Penyelidikan	Sosial	dan	Laporan	
Psikiatri.”).		

99		 Edisi	berikutnya	Pedoman	Diagnostika	dan	Statistik	(Diagnostic	dan	Statistical	Manual),	DSM	V,	
sudah	dikembangkan	dan	akan	diterbitkan	pada	2012.			

100		Uganda	v.	Bwenge,	HCT-03-CR-SC-190/1996	(2009).			
101		Id.	pada	5.			
102		Id.	pada	15.			
103		U.N.	Office	of	Drugs	dan	Crime,	Handbook	on	Prisoners	with	Special	Needs,	h.	12	(2009),	tersedia	di	

www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prisoners-with-special-needs.pdf.			
104	Standard	Minimum	Rules,	¶	24,	(1977)	U.N.	Doc.	A/CONF/611,	annex	I.		
105		International	Centre	for	Prison	Studies,	A	Human	Rights	Approach	to	Prison	Management,	h.	50,	

tersedia	di	www.prisonstudies.org.			
106		Aturan	Standar	Minimum	(Standard	Minimum	Rules),	¶	44	
107	Id.	¶	82.		
108		The	Vienna	Conventions	on	Consular	Relations	dan	Optional	Protocol	on	Disputes,	tersedia	di	

http://www.state.gov/documents/organization/17843.pdf,	menyediakan	sejumlah	hak	yang	akan	
muncul	jika	pembela	menetapkan	bahwa	klien	adalah	warga	negara	asing.	Pasal	36	dari	Konvensi,	
misalnya,	menyatakan	hak	atas	bantuan	konsuler,	dan	sebagai	akibatnya,	otoritas	setempat	
memiliki	kewajiban	untuk	memberi	tahu	kepada	warga	negara	asing	yang	ditahan	atau	ditangkap	
mengenai	haknya	untuk	berkomunikasi	dengan	konsulat	mereka.	

109		The	American	Bar	Association’s	Guidelines	for	the	Appointment	and	Performance	of	Defense	
Counsel	in	Capital	Cases	(2003)	menyatakan,	dalam	Panduan	10.6,	bahwa	pengacara	memiliki	
kewajiban	untuk	memberi	nasihat	hukum	kepada	terdakwa	berkewarganegaraan	asing	mengenai	
hak	mereka	untuk	menghubungi	konsulat	dan	memberi	tahu	kepada	konsulat	tentang	penahanan	
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mereka,	jika	mereka	menghendaki.	Lihat	juga	RODLEY,	THE	TREATMENT	OF	PRISONERS	UNDER	INTERNATIONAL	
LAW,	hal.	1012.			

110		Lihat	OC-16/99,	Inter-Am.	Ct.	H.R.	(Oct.	1,	1999);	Avena	dan	Other	Mexican	Nationals	(Mex.	v.	U.S.),	
2004	I.C.J.	128	(Mar.	31).	

111		Lihat	Tan	Seng	Kiah	v.	R	[2002]	NTCCA	1	(Court	of	Criminal	Appeal	of	the	Northern	Territory	of	
Australia)	(pernyataan	yang	ditekan	di	mana	terdakwa	diingkari	peluangnya	untuk	mendapatkan	
bantuan	konsuler).	

112		Dalam	Avena	dan	Other	Mexican	Nationals,	Mahkamah	Internasional	menetapkan	bahwa	51	warga	
negara	Meksiko	di	Amerika	Serikat	yang	dihukum	mati	tanpa	diberi	tahu	segera	akan	hak	konsuler	
mereka	memiliki	hak	untuk	mendapatkan	peninjauan	kembali	atas	putusan	bersalah	dan	vonisnya	
de	novo,	guna	memastikan	bagaimana	mereka	dirugikan	akibat	pelanggaran	tersebut.	2004	I.C.J.	
128	(Mar.	31).	Hukuman	mati	salah	satu	dari	warga	negara	Meksiko	tersebut	dikurangi	sebagai	
akibatnya.	Lihat	Torres	v.	State,	120	P.3d	1184,	1188	(Okla.	Crim.	App.	2005).	Pengadilan	di	luar	
Amerika	Serikat	juga	pernah	menerapkan	putusan	ICJ	tersebut.	Lihat	BVerfG,	2	BvR	2115/01	vom	
19.9.2006,	Absatz-Nr.	(1	-	77),	¶¶60-61	(Germany	Federal	Constitutional	Court),	tersedia	di	
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20060919_2bvr211501.html.			

113		Id.	pada	1014.			
114		Id.			
115		Kesepakatan	pengakuan	(plea	bargaining)	merupakan	alat	yang	lazim	digunakan	dalam	sistem	

procedural	Amerika	Serikat	dan	unsur-unsur	kesepakatan	tersebut	juga	ditemukan	di	system	
hukum	di	banyak	negara	lain	di	dunia	serta	di	sebagian	pengadilan	internasional.	Lihat	secara	
umum	Dominick	R.	Vetri,	Guilty	Plea	Bargaining:	Compromises	by	Prosecutors	to	Secure	Guilty	
Pleas,	112	UNIVERSITY	OF	PENNSYLVANIA	LAW	REVIEW	865,	866	(1964)	(membahas	berbagai	jenis	
kesepakatan	pengakuan	yang	digunakan	penuntut	di	Amerika	Serikat	United).	Lihat	juga	Nancy	
Amoury	Combs,	Copping	a	Plea	to	Genocide:	The	Plea	Bargaining	of	International	Crimes,	151	
UNIVERSITY	OF	PENNSYLVANIA	LAW	REVIEW	1	(2002)	(membahas	penggunaan	kesepakatan	pengakuan	di	
sistem	Kontinental	Eropa,	Britania	Raya,	Israel,	dan	Mahkamah	Pidana	Internasional);	Penal	Reform	
Int’l,	PRI	Research	on	Gacaca	Report	IV:	The	Guilty	Plea	Procedure,	Cornerstone	of	the	Rwandan	
Justice	System,	pada	3	(2003),	http://www.penalreform.org/resources/rep-ga4-2003-guilty-plea-
en.pdf		(membahas	prosedur	pernyataan	bersalah	di	pengadilan	Gacaca	bagi	para	tersangka	
gensida	untuk	mengakui	kesalahan	dengan	imbalan	pengurangan	hukuman	dan	menyelesaikan	
paruh	kedua	hukumannya	dengan	melakukan	pengabdian	masyarakat).			

116		Combs,	Copping	a	Plea	to	Genocide,	pada	142.			
117		Lihat	Missouri	v.	Frye,	132	S.	Ct.	1399	(2012)	(kewajiban	utuk	menyampaikan	kepada	klien	tawaran	

kesepakatan	pengakuan	yang	diajukan	oleh	jaksa).			
118		Lihat	e.g.,	Vetri,	Guilty	Plea	Bargaining,	pada	866.			
119	Di	yurisdikasi	yang	tidak	menggunakan	istilah	“penemuan”	(“discovery”),	hal	yang	setara	

mungkin	berupa	hak	untuk	mengetahui	tuduhan	dan	hak	untuk	mengakses	berkas	perkara	jaksa.	Di	
Portugal,	contohnya,	ketika	penyelidikan	selesai	dilakukan	(atau	bahkan	sebelum	itu),	para	pihak	
dapat	mengakses,	membaca,	atau	menyalin	berkas	penuntutan.	Tidak	ada	permintaan	untuk	
“penemuan”	atau	“pengungkapan”	bukti	tertentu	karena	informasi	yang	dimiliki	oleh	penuntut	
akan	menjadi	berkas	perkara	itu	sendiri	(Portuguese	Code	of	Criminal	Procedure,	Pasal	89	(Código	
de	Processo	Penal	of	1987,	sebagaimana	diubah	sampai	2010).	Hukum	kasus	ECtHR	menyatakan	
bahwa	Pasal	6	ECHR	mencakup	akses	pada	berkas	perkara	sejauh	yang	perlu	untuk	diketahui	dan	
menyanggah	tuduhan	dan	mempersiapkan	pembelaan.	Hal	ini	bukan	berarti	akses	tanpa	batas	ke	
berkas	tersebut;	artinya	bahwa	terdakwa	harus	memiliki	akses	pada	unsur-unsur	yang	diperlukan	
untuk	dapat	menjalankan	pembelaannya	secara	memadai	(lihat	Jespers	v.	Belgium,	27	DR	61,	
ECommHR	(1981);	Lamy	v.	Belgium,	App.	No.	10444/83,	ECtHR	(Mar.	30,	1989);	Foucher	v.	France,	
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App.	No.	22209/93,	ECtHR	(Mar.	18,	1997);	Nikolova	v.	Bulgaria,	App.	No.	31195/96,	ECHR	(Mar.	25,	
1999);	Rowe	&	Davis	v.	United	Kingdom,	App.	No.	28901/95,	ECtHR	(Feb.	16,	2000);	Mattoccia	v.	
Italy,	App.	No.	23969/94,	ECtHR	(Jul.	25,	2000);	Garcia	Alva	v.	Germany,	App.	No.	23541/94,	ECtHR	
(Feb.	13,	2001);	Lietzow	v.	Germany,	App.	No.	24479/94,	ECtHR	(Feb.	13,	2001);	Schöps	v.	Germany,	
App.	No.	25116/94,	ECtHR	(Feb.	13,	2001);	Öcalan	v.	Turkey,	App.	No.	46221/99,	ECtHR	(Mar.	12,	
2003)	(First	Section),	May	12,	2005	(Grand	Chamber)).			

120		Di	beberapa	yurisdiksi	hal	ini	tidak	akan	diperlukan	karena	instrumen	tuduhan/dakwaan	mencakup	
daftar	bukti	dan	saksi	yang	mendukung	tuduhan	yang	akan	diajukan	pada	saat	sidang	pengadilan.			

121	Prosecutor	v.	Kabligi,	¶	21,	ICTR	(No.	ICTR-98-41-T)	(Oct.	19,	2006)	(“Sulit	untuk	membayangkan	
pernyataan	yang	dibuat	dengan	melanggar	hak	fundamental	…	yang	tidak	mengharuskan	
pengecualiannya	di	bawah	Aruan	95	sebagai	hal	yang	‘berlawanan	dengan,	dan	akan	secara	serius	
merusak,	integritas	proses	pengadilan.’”).	

122		Lihat	Annual	Report	of	the	IACHR,	Case	9850	(Argentina)	(Oct.	4	1990).			
123		CAT	Pasal	11.			
124		CAT	Pasal	13.			
125	Saunders	v.	United	Kingdom,	¶¶	68-69,	ECtHR	(Dec.	17,	1996).		
126	Lihat	ICCPR	Pasal	9,	14(3)(c).	Ketentuan	ini	telah	ditafsir	bahwa	ha	katas	persidangan	yang	

menghasulkan	putusan	akhir	dan,	bila	sesuai,	hukuman	tanpa	penundaan	yang	tidak	perlu.	Tenggat	
waktu	“mulai	berjalan	sejak	kepada	tersangka	(tertuduh,	terdakwa)	diberitahukan	bahwa	pihak	
berwenang	sedang	mengambil	langkah-langkah	spesifik	untuk	mengadilinya.”	Komite	Palang	Merah	
Internasional	(ICRC)	telah	menyusun	daftar	panjang	berbagai	ketentuan	dalam	hukum	internasional	
dan	di	berbagai	negara	yang	membahas	due	process	dan	ha	katas	proses	persidangan	yang	cepat.	
Lihat	ICRC,	Customary	IHL	database,	tersedia	di	http://www.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v2_cha_chapter32_rule100_sectionf.			

127	Collins	v.	Jamaica,	Communication	No.	240/1987,	U.N.	Doc.	CCPR/C/43/D/240/1987,	HRC	(Nov.	1,	
1991)	(HRC	mencatat	bahwa	“dalam	semua	kasus,	khususnya	dalam	kasus	hukuman	mati,	
tersangka	berhak	atas	proses	peradilan	dan	banding	tanpa	penundaan,	apa	pun	hasil	dari	proses	
persidangan	tersebut.”);	Frederic	Edel,	The	Length	of	Civil	dan	Criminal	Proceedings	in	the	case-law	
of	the	European	Court	of	Human	Rights,	Council	of	Europe	Publishing,	Human	Rights	Files	No.	16	
(2007).	Di	Portugal	dan	beberapa	negara	lainnya,	ada	kemungkinan	untuk	mengajukan	
“mosi”/permohonan	untuk	“mempercepat”	prosedur	jika	tenggat	waktu	hukum	untuk	setiap	tahap	
dilampaui.		

128	Pedersen	&	Baadsgaard	v.	Denmark,	App.	No.	49017/99,	ECtHR	(Dec.	17,	2004).	Lihat	juga	H.	v.	
France,	¶¶	50,	58,	ECtHR	(Oct.	24,	1989).		

129	Komite	HAM	berpendapat	bahwa	ketika	negara	melanggar	hak	due	process	seseorang	di	bawah	
ICCPR,	negara	tersebut	tidak	boleh	melaksanakan	eksekusinya.	Lihat,	mis.,	Johnson	v.	Jamaica,	¶	
8.9,	Communication	No.	588/1994,	HRC	(1996)	(menemukan	bahwa	penundaan	51	bulan	antara	
putusan	bersalah	dan	ditolaknya	banding	merupakan	pelanggaran	ICCP	Pasal	14,	ayat	3(c)	dan	5,	
dan	menyatakan	kembali	bahwa	pengenaan	hukuman	mati	dilarang	di	mana	ketentuan	ICCPR	tidak	
dipatuhi).	

130	Ake	v.	Oklahoma,	470	U.S.	68	(1985);	lihat	juga	Pipersburgh	v.	R	[2008]	72	WIR	108	(PC)	(“perlunya	
menimbang	konteks	personal	dan	individual	seorang	terpidana	dan,	secara	khusus,	kemungkinan	
perubahan	dan	readaptasi	sosialnya	yang	membuat	penyelidikan	sosial	dan	laporan	psikiatri	
penting	untuk	semua	persidangan	vonis	semacam	ini.”);	lihat	juga	DPP	v.	Che	Gregory	Spencer	
[2009]	E.	Carib.	Sup.	Ct.,	High	Ct	of	Justice,	Federation	of	St.	Christopher	dan	Nevis,	¶	3	(“It	is	also	
now	standard	practice	for	the	state	to	provide	a	Social	Enquiry	Report	dan	a	Psychiatric	Report.”).		

131	Untuk	informasi	lebih	lanjut	perihal	ahli	lihat	Fuenzalida	v.	Ecuador,	Communication	No.	
480/1991,	U.N.	Doc.	CCPR/C/57/480/1991,	ICCPR,	¶	9.5,	No.	480/91	(July	12,	1996)	(Setelah	
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menimbang	penolakan	pengadilan	untuk	memerintahkan	kesaksian	ahli	yang	memiliki	nilai	penting	
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