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PENDAHULUAN
Lebih banyak orang yang dieksekusi mati di kawasan Asia-Pasifik dibandingkan
dengan gabungan jumlah hukuman mati di kawasan lain di dunia. Ditambah lagi
adanya kemungkinan bahwa mereka dieksekusi hukuman mati setelah melalui sebuah
peradilan yang tidak adil, maka ketidakadilan yang sangat besar dari hukuman ini
menjadi semakin jelas. Kegagalan memberikan keadilan dalam pengadilan yang
berakhir dengan hukuman mati tidaklah bisa diperbaiki lagi. Di kawasan Asia-Pasifik,
yang 95 persen penduduknya tinggal di negara-negara yang masih mempertahankan
dan menggunakan hukuman mati, ada bahaya nyata bahwa negara salah menghukum
mati seseorang karena adanya peradilan yang tidak adil.

“

Anak saya dibunuh karena
kejahatan yang tidak pernah
dilakukannya… keluarga kami
harus menanggung rasa malu
dan tetangga tidak pernah
berbicara lagi kepada kami.
Apa pun permintaan maaf atau
kompensasi yang dijanjikan
oleh pemerintah, semuanya
sudah terlambat.

”

Wang Tsai-lien, ibu dari Chiang Kuo-ching
yang dipaksa membuat pengakuan bersalah
dan kemudian dieksekusi tahun 1997 di
Taiwan.

Pada bulan Januari 2011, Kementerian Keadilan Taiwan mengakui bahwa
Chiang Kuo-ching, seorang prajurit Angkatan Udara, telah menjalani
hukuman mati yang salah tahun 1997 untuk sebuah pembunuhan yang
dilakukan 15 tahun sebelumnya. Pihak yang berwenang mengakui bahwa
pernyataan “pengakuannya” atas kejahatan itu didapatkan sebagai
hasil penyiksaan dan bahwa penjatuhan putusannya dilakukan dengan
tergesa-gesa di pengadilan militer. Pengadilan tersebut mengabaikan
semua tuduhan bila ia disiksa dan juga mengabaikan pembelaan tidak
bersalahnya. Pada bulan September 2011, sebuah pengadilan militer
secara formal menyatakan Chiang Kuo-ching tidak bersalah.
Kasus seperti Chiang ini bukan kasus satu-satunya. Di seluruh kawasan
ini, seperti halnya di tempat lain di dunia, orang dikenai hukuman mati
setelah melalui proses pengadilan yang secara jelas gagal memenuhi
standar internasional tentang peradilan yang adil.
Lebih dari dua pertiga negara-negara di dunia telah menghapus hukuman
mati dalam hukum mereka atau tidak lagi menggunakannya dalam praktik.
Dari 41 negara di Asia-Pasifik, 17 sudah menghapus hukuman mati untuk
semua kejahatan, sembilan menghapuskan hukuman ini dalam praktiknya
dan satu -Fiji - menggunakan hukuman mati hanya untuk kejahatan militer
yang luar biasa (lihat tabel, h. 10-11). Kecenderungan untuk menghapus
hukuman ini mencerminkan makin meningkatnya kesadaran di lingkungan
para pegiat, pengacara, hakim, anggota parlemen dan masyarakat umum
yang ada di kawasan ini mengenai ketidakadilan hukuman mati.

Namun, 14 negara di kawasan ini masih mempertahankan hukuman mati dan telah
menjalankan eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Thailand melanjutkan eksekusi
pada tahun 2009, walaupun telah mendeklarasikan komitmen untuk menghapus
hukuman mati dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2009-2013. Taiwan
mulai mengeksekusi lagi tahun 2010 setelah empat tahun absen, meskipun telah
mendeklarasikan kebijakan penghapusan secara “bertahap” sejak tahun 2000.
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Para pegiat Amnesty International
melakukan protes di Hong Kong,
Maret 2008.

LIHAT KASUS-KASUS ADVOKASI
TERLAMPIR DAN AMBIL TINDAKAN
KASUS-KASUS ADVOKASI

Jaringan Anti-Hukuman Mati Asia Pasifik (ADPAN) menentang hukuman mati dalam
semua keadaan. Kami mengakui dampak yang menyedihkan dari tindak kejahatan
dengan kekerasan dan bersimpati dengan korban dan keluarganya, tapi ADPAN masih
tetap percaya bahwa hukuman mati bukanlah cara yang efektif untuk membasmi
kejahatan. Para korban juga dua kali menjadi korban oleh prosedur pengadilan yang
tidak adil yang menyebabkan mereka yang tidak bersalah dieksekusi dan pelaku
sebenarnya tidak pernah diadili. Hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan
ini merupakan bentuk tertinggi dari hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat. Selama cara pandang ini belum berlaku luas di seluruh
kawasan Asia-Pasifik, sangat pentinglah, walaupun secara prinsip kami tetap
melawannya, untuk menjamin bahwa hak untuk mendapatkan peradilan yang adil
dihormati bagi setiap dan semua orang yang menghadapi hukuman ini.
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APAKAH ITU
PERADILAN YANG ADIL?
Prinsip-prinsip dasar hak atas peradilan yang adil dicerminkan dalam undangundang di seluruh dunia dan dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) 1948, yang merupakan landasan hukum hak asasi manusia.
Prinsip-prinsip ini dielaborasi pada tahun 1966 dalam Pasal 14 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diringkas di h. 5. Hak
untuk mendapatkan peradilan yang adil mengikat secara hukum semua negara
sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, baik apakah negara-negara itu
sudah atau belum meratifikasi traktat-traktat yang terkait. Dari semua negara yang
mempertahankan dan menggunakan hukuman mati di kawasan Asia-Pasifik, hanya
Malaysia, Myanmar dan Singapura yang belum menandatangani atau meratifikasi
ICCPR (lihat tabel).

HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL DALAM KASUS-KASUS
HUKUMAN MATI

“

Sudah umum bila due
process (proses hukum untuk
perlindungan hak seseorang)
dipakai untuk melindungi para
terdakwa. Namun, due process
juga merupakan mekanisme
yang digunakan masyarakat
untuk menjamin bahwa
hukuman yang dijatuhkan
mewakili namanya memang
layak dan adil.

”

Pelapor Khusus PBB tentang hukuman mati
ekstrajudisial, kilat atau sewenang-wenang

Dalam kasus-kasus yang mempertaruhkan nyawa terdakwa, maka
semakin penting agar prinsip peradilan yang adil diterapkan setepat
mungkin. Tahun 1984, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan BangsaBangsa (ECOSOC) memperkenalkan jaminan perlindungan untuk semakin
melindungi hak atas peradilan yang adil bagi mereka yang menghadapi
hukuman mati (lihat h. 5). Hal ini didasarkan pada premis bahwa dalam
kasus-kasus hukuman mati, perlindungan harus diberikan “di atas dan
melampaui” perlindungan biasa yang diberikan kepada orang-orang
menghadapi dakwaan kriminal. Hal ini karena kasus hukuman mati
melibatkan hak untuk hidup, dan pencabutan hidup seseorang secara
sewenang-wenang dilarang menurut Pasal 6 (hak untuk hidup) ICCPR.
Menghukum seseorang sampai mati setelah adanya sidang pengadilan
yang tidak menghormati standar mendasar akan hak atas peradilan
yang adil melanggar hak untuk hidup orang itu.
Walaupun ada pedoman PBB yang memerinci bahwa hukuman mati
hanya bisa diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja
dengan konsekuensi yang mematikan, di kawasan Asia-Pasifik orangorang dieksekusi karena melakukan beragam kejahatan mulai dari
penyelundupan narkoba sampai pencurian.

Terdapat setidaknya 55 pelanggaran hukum yang menyandang
hukuman mati di China, 28 di Pakistan, 57 di Taiwan dan 21 di Vietnam.
Di Korea Utara, sejumlah pelanggaran politik bisa dijatuhi hukuman mati, termasuk
“konspirasi untuk menggulingkan negara” dan “pengkhianatan terhadap tanah
air”. Di sejumlah negara lainnya, hukuman mati dijatuhkan untuk tindakan-tindakan
yang, menurut hukum internasional, seharusnya tidak diperlakukan sebagai
pelanggaran pidana sama sekali. Di Pakistan, pelecehan agama dapat dijatuhi
hukuman mati, meskipun belum ada yang diketahui telah dieksekusi dengan alasan
ini. Di Afghanistan, orang dapat dijatuhi hukuman mati karena berpindah dari agama
Islam ke agama lain, meskipun “murtad terhadap agama” tidak dimasukkan sebagai
pelanggaran dalam Hukum Pidana Afghanistan.
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PRINSIP-PRINSIP UTAMA PERADILAN YANG ADIL
Semua orang memiliki hak atas
 kesetaraan di depan hukum dan pengadilan
 persidangan yang adil dan terbuka bagi publik di hadapan sebuah tribunal yang
kompeten, mandiri dan imparsial yang dibentuk berdasarkan hukum
 asas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
 untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau dipaksa mengaku bersalah
 diadili tanpa penundaan tidak semestinya
 muncul di sidang pengadilan dan untuk membela diri sendiri atau melalui
pengacara pilihan mereka sendiri
 memiliki pengacara yang ditunjuk untuk membela mereka tanpa biaya jika
mereka tidak mampu membayar
 memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan
mereka
 memanggil saksi untuk membela dan memeriksa saksi untuk
jaksa penuntut
 seorang penerjemah dan penafsir jika mereka tidak mengerti
bahasa yang digunakan di pengadilan
 melakukan banding di pengadilan yang lebih tinggi
 kompensasi atas kesalahan hukum

JAMINAN PERLINDUNGAN DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL PBB UNTUK
MELINDUNGI HAK-HAK MEREKA YANG MENGHADAPI HUKUMAN MATI (1984)
Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, orang bisa dijatuhi hukuman mati hanya
 untuk “kejahatan paling berat”, yaitu kejahatan secara sengaja dengan konsekuensi yang mematikan
 ketika kesalahan terdakwa memang berdasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan dan
tidak menyediakan ruang untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta
 setelah melalui pengadilan yang setidaknya telah memenuhi standar peradilan yang adil yang
diatur oleh ICCPR
Hukuman mati tidak boleh diberlakukan
 kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun ketika kejahatan yang dituduhkan terjadi,
siapapun yang menderita penyakit kejiwaan, perempuan hamil atau yang baru menjadi ibu
 ketika prosedur untuk naik banding atau prosedur apa pun lainnya untuk mencari
keringanan hukuman atau pemberian grasi sedang berjalan
Siapapun yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk meminta
pengampunan atau grasi atau keringanan hukuman.
Eksekusi hukuman mati apa pun yang dilakukan harus
mengupayakan penderitaan seminimum mungkin.
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TANTANGAN ATAS HAK
UNTUK MENDAPATKAN
PERADILAN YANG ADIL
Di banyak negara di kawasan Asia-Pasifik hak untuk peradilan yang adil dirintangi
oleh undang-undang yang mengingkari due process. Bahkan di negara-negara
yang pada prinsipnya mengakui due process, pada praktiknya sering kali tidak
mempraktikkannya.

“

Pengadilan-pengadilan masih mengandalkan pengakuan yang didapatkan melalui
penyiksaan sebagai bukti di sidang-sidang pengadilan pidana - walaupun sudah ada
pelarangan internasional atas penyiksaan. Mereka memberlakukan juga hukuman mati
wajib untuk kejahatan seperti penyelundupan narkoba. Beban pembuktian terbalik
(burden of proof) dikenakan kepada terdakwa, sehingga mencabut hak terdakwa
untuk mendapatkan asas praduga tak bersalah di hadapan
hukum. Akses ke pengacara sebelum, selama dan sesudah
pengadilan sering secara regular diingkari dan di sejumlah
negara kemandirian lembaga peradilan masih belum bisa
dijamin. Dan dalam waktu-waktu tertentu seperti ketika
adanya krisis keamanan atau politik, negara sering kali
beralih ke pengadilan khusus, yang menghukum mati orang
setelah melalui proses yang tergesa-gesa.

Hukuman mati tidak bisa dianalisis
terpisah dari konteks tempat
pemberlakuannya... kemungkinan
yang sudah banyak diakui mengenai
terjadinya kesalahan dalam proses
yang menuntun pada penjatuhan
putusan dan penerapannya yang
tidak proporsional kepada mereka
yang berasal dari kelompok sosial
ekonomi yang lebih rendah merupakan
argumen kuat untuk melawan masih
dipertahankannya hukuman mati.

”

Dewan Penasihat Para Ahli Hukum dari Forum AsiaPasifik untuk Lembaga-Lembaga HAM Nasional, 2000

Begitu seorang terdakwa sudah dijatuhi hukuman mati,
terdakwa memiliki hak menurut hukum internasional untuk
mengajukan banding di pengadilan yang lebih tinggi atas
hukuman yang diberikan, dan meminta pengampunan atau
keringanan atas hukuman tersebut. Tapi di sejumlah negara,
tidak ada satu pun dari jalan ini yang tersedia.
Para pejabat pemerintah di banyak negara Asia-Pasifik
berargumen bahwa penegakkan hukum pidana secara
eksklusif jatuh pada pihak berwenang di masing-masing
negara, namun tata cara peradilan tunduk pada hukum dan
standar internasional. Hukum dan standar ini tidak pernah
lebih penting daripada pada saat negara menggunakan
kekuasaannya untuk mengambil langkah yang tidak bisa
dibalik lagi dengan mengambil nyawa seseorang.

Para pegiat HAM berdemonstrasi
menentang hukuman mati sehari sebelum
Hari Anti Hukuman Mati Sedunia di
Hyderabad, Pakistan, Oktober 2010.
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KASUS-KASUS ADVOKASI
AFTAB BAHADUR
PAKISTAN
CHIOU HO-SHUN
TAIWAN
DEVENDER PAL SINGH
INDIA
HAKAMADA IWAO
JEPANG
HUMPHREY JEFFERSON
INDONESIA
LENG GUOQUAN
CHINA

Pelarangan penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan
merendahkan martabat merupakan hal yang mutlak dalam hukum internasional.
Standar internasional tentang peradilan yang adil secara eksplisit mengatakan bahwa
tidak seorang pun bisa dipaksa bersaksi atas dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (Konvensi Menentang Penyiksaan)
menyatakan bahwa informasi yang didapatkan dari penyiksaan tidak boleh dipakai
sebagai alat bukti di pengadilan. Namun di kebanyakan negara di kawasan
itu, yang masih mempertahankan hukum mati, menoleransi penyiksaan dan
perlakuan buruk lain sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan (lihat
daftar, h, 10-11), walaupun undang-undang mereka sendiri melarangnya.
Pengadilan secara teratur mengabaikan bukti-bukti penyiksaan serta
perlakuan buruk lainnya ketika menjatuhkan hukuman mati.

“

Hampir setiap putusan
pengadilan yang salah dalam
tahun-tahun belakangan ini
berkaitan dengan interogasi
yang ilegal.

”

© REUTERS/Luis Enrique Ascui

Wakil Penuntut Umum di Kejaksaan Agung,
China, 2006.

China meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan tahun 1988
dan undang-undang China melarang penggunaan penyiksaan untuk
mendapatkan pengakuan. Pihak yang berwenang juga mengesahkan
sejumlah peraturan beberapa tahun terakhir ini yang ditujukan untuk
memperkuat larangan tersebut dan menegakkan prosedur untuk
mencegah penggunaan bukti-bukti yang didapatkan secara tidak sah
lainnya, khususnya dalam kasus hukuman mati. Walau demikian, undangundang China masih juga belum menyertakan larangan
secara eksplisit mengenai penggunaan semua bukti
yang didapatkan melalui penyiksaan dan perlakuan
buruk dalam kasus-kasus pengadilan. Orang-orang
masih terus dieksekusi meskipun adanya bukti kuat
bahwa penjatuhan putusan mereka berdasarkan pada
pengakuan yang didapatkan melalui penyiksaan.

Aksi siaga dengan menyalakan lilin di depan Penjara Changi
untuk Nguyen Tuong Van dari Australia, selama beberapa
jam sebelum dieksekusi di Singapura. Pria berusia 25 tahun
itu dinyatakan bersalah menyelundupkan narkoba. Singapura
menggunakan metode pembuktian terbalik dalam kasuskasus narkoba, dengan memberikan tanggung jawab kepada
terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah.
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Hukum Indonesia melarang penggunaan penyiksaan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
menyatakan bahwa keterangan apa pun yang diberikan
seorang tersangka kepada polisi harus terbebas dari
paksaan, tapi Indonesia juga masih belum menjadikan
penyiksaan sebagai pelanggaran kriminal. Sama
halnya juga dengan undang-undang di sejumlah
negara lain, termasuk Afghanistan dan India, yang
mengandung perlindungan khusus terhadap pengakuan
melalui paksaan. Namun penyiksaan oleh polisi masih
tersebar luas di negara-negara ini dan pengakuan
paksa masih secara teratur diandalkan sebagai bukti
dalam sidang-sidang pengadilan. Di Jepang dan Taiwan
pengakuan menjadi andalan besar dan bahkan menjadi
satu-satunya dasar.
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HUKUMAN MATI WAJIB
KASUS-KASUS ADVOKASI
REZA SHAH
MALAYSIA
YONG VUI KONG
SINGAPURA

Hukuman mati wajib mencegah para hakim melaksanakan
hak diskresi mereka dan mencegah mereka
mempertimbangkan semua faktor dalam sebuah perkara.
Hukuman mati wajib dilarang oleh undang-undang
internasional karena hukuman itu terbukti merupakan
pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dan hukuman
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Banyak pengadilan dan badan peradilan telah menyatakannya
sebagai hal yang tidak konstitusional.
Tahun 2010, Mahkamah Agung Banglades memutuskan
bahwa hukuman mati yang wajib diterapkan untuk
pembunuhan setelah pemerkosaan adalah hal yang
tidak konstitusional. Mahkamah Agung India juga sudah
menetapkan bahwa hukuman semacam itu untuk
pembunuhan tidaklah konstitusional, dan pada bulan Juni
2011 Pengadilan Tinggi Bombay menetapkan bahwa hukuman
mati yang wajib diterapkan, bagi mereka yang berulang kali
melanggar Undang-Undang Obat-Obatan Narkotika dan
Zat-Zat Psikotropika, melanggar hak untuk hidup. Tahun
2006 hukuman mati wajib dicabut dari dua undang-undang
di Taiwan.

“

Sebuah ketentuan undangundang yang merintangi pengadilan
menggunakan hak diskresi yang
bijaksana dan dermawan dalam
perkara yang menentukan hidup
dan mati, tanpa memandang situasi
tempat pelanggaran dilakukan, dan
karenanya tanpa memandang beratnya
pelanggaran, hanya bisa dianggap
sebagai kejam, tidak tepat dan tidak
adil.

”

Mahkamah Agung India dalam Mithu v Punjab (1983)

Sejumlah negara masih terus memberlakukan hukuman mati
wajib, khususnya untuk pelanggaran narkoba (lihat daftar).
Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Korea Utara,
Pakistan dan Singapura, semua menerapkan hukuman
semacam itu untuk kepemilikan obat-obatan terlarang
yang melebihi jumlah tertentu, terlepas apakah orang
tersebut membawanya dalam jumlah relatif kecil atau
membawanya dalam jumlah besar. Memberlakukan
hukuman mati untuk pelanggaran narkoba menyalahi
hukum internasional yang hanya mengizinkan
hukuman mati untuk “kejahatan paling berat”.

Seorang pria berjalan melalui sebuah
tanda di depan Penjara Pudu yang
memperingatkan tentang hukuman mati
wajib yang diterapkan untuk pelanggaran
narkoba, Kuala Lumpur, Malaysia,
November 2007.

© Tengku Bahar/AFP/Getty Images
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Negara-negara yang
mempertahankan
hukuman mati
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Afghanistan 1983
1987

Banglades 2000
1998

China 1998
1988

Korea Utara 1981

Jepang

Malaysia

Menghapus
hukuman mati
dalam praktik

Negara yang memberlakukan
hukuman mati hanya untuk
tindak pidana luar biasa
India 1979
1997

Indonesia 2006
1998

1979
1999

Mongolia 1974
2002

Pakistan 2010
2010

Singapura

Taiwan * 2009

Thailand 1996

Nauru 2001

Tonga

Fiji
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2007

Viet Nam 1982

Brunei

Laos 2009
2010

Maladewa 2006
2004

Myanmar

2001

Papua Nugini 2008

Korea Selatan 1990

1995

Sri Lanka 1980

1994
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Menghapus
hukuman mati
untuk semua
jenis tindak
pidana

Australia

1980 1990 1989

Bhutan
Kamboja

1992

1992

TANGGUNG
JAWAB NEGARA DAN
PRAKTIK DI SELURUH
ASIA-PASIFIK

Nepal

1991 1998 1991

Selandia Baru

1978 1990 1989

Menandatangani

Filipina

1986 2007 1986

Meratifikasi

Samoa

2008

Mengaksesi
Ya

Kepulauan Solomon
Timor-Leste

2003 2003 2003

Tidak

Tuvalu
Vanuatu

2008

2011

Menandatangani: negara menunjukkan
niat untuk meninjau sebuah traktat
dengan pandangan untuk
meratifikasinya. Penandatanganan
mensyaratkan negara untuk menahan
diri dari melakukan tindakan yang
melanggar tujuan traktat tersebut.

Meratifikasi/mengaksesi: negara
secara formal bergabung dengan traktat
dan secara legal terikat dengannya.
*Taiwan bukan negara anggota PBB
** hanya dalam kasus-kasus
pengadilan militer luar biasa
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TIDAK BERSALAH HINGGA TERBUKTI BERSALAH
KASUS-KASUS ADVOKASI
REZA SHAH
MALAYSIA
YONG VUI KONG
SINGAPURA

“

Prinsip inti hukum internasional adalah bahwa siapapun yang dituduh melakukan
pelanggaran kriminal harus dianggap tidak bersalah sampai dan jika memang sudah
terbukti bersalah menurut undang-undang dalam sebuah peradilan yang adil. Hak
atas asas praduga tak bersalah bukan hanya berlaku ketika pengadilan berlangsung
tapi juga sebelum pengadilan dimulai. Asas ini berlaku atas tersangka sebelum
tuntutan kriminal diajukan, dan terus berlangsung sampai sebuah putusan akhir
dikonfirmasikan dalam banding terakhir. Jaminan perlindungan Dewan Ekonomi dan
Sosial (ECOSOC) mengelaborasi hak ini, dengan menekankan bahwa
hukuman mati hanya bisa diberlakukan ketika “kesalahan terdakwa
berdasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan dan tidak
menyediakan ruang untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta.”

Respon terhadap kejahatan,
narkoba dan terorisme harus
secara meyakinkan melindungi
hak-hak para individu yang
rentan yang berisiko menjadi
subjek hukum dan hukuman
pidana.

”

Di China, prinsip praduga tak bersalah sepenuhnya absen dari UndangUndang Acara Pidana. Di Taiwan, undang-undangnya baru saja diubah
untuk menyertakan asas praduga tak bersalah. Mereka yang diketahui
membawa narkoba melebih sejumlah tertentu di Malaysia dan Singapura
dianggap bersalah melakukan perdagangan narkoba, yang hukumannya
adalah hukuman mati wajib.

© Han Thon/The Online Citizen

Kantor PBB untuk masalah Obat-obatan
Terlarang dan Tindak Kejahatan, Maret 2010

Akan tetapi, undang-undang di sejumlah negara Asia-Pasifik melanggar
hak ini, dengan memberlakukan metode pembuktian terbalik dalam kasus
kejahatan tertentu. Terdakwa yang didakwa dengan kejahatan semacam
itu di negara-negara tersebut dianggap bersalah dan bertanggung jawab
membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

ADPAN Desember 2011
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Orang-orang menandatangani petisi untuk
menyelamatkan Yong Vui Kong, berusia 19 tahun,
yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati
karena pelanggaran narkoba di Singapura, Agustus
2010 (lihat kasus advokasi). Pelanggaran narkoba
di Singapura menyandang hukuman mati yang
wajib diterapkan.
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HAK UNTUK MENDAPATKAN PENASIHAT HUKUM
KASUS-KASUS ADVOKASI
HAKAMADA IWAO
JEPANG
HUMPHREY JEFFERSON
INDONESIA
LENG GUOQUAN
CHINA

Akses kepada pengacara dari permulaan penahanan merupakan jaminan perlindungan
utama terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, serta penting untuk menjamin
adanya peradilan yang adil. Hak atas peradilan yang adil mensyaratkan bahwa
terdakwa memiliki akses ke pengacara bukan hanya selama berlangsungnya sidang
pengadilan sendiri, tapi juga segera setelah ditangkap, selama penahanan, interogasi
dan penyidikan awal. Hak mendapat akses ke pengacara secara umum berarti bahwa
seseorang memiliki hak mendapatkan bantuan perwakilan hukum yang mereka pilih
sendiri. Jika tertuduh tidak memiliki pengacaranya sendiri, mereka berhak mendapatkan
bantuan pengacara yang ditunjuk oleh seorang hakim atau pihak otoritas
peradilan. Jika tertuduh tidak mampu membayar, layanan penasihat hukum
yang ditunjuk harus diberikan cuma-cuma, dan dalam kasus hukuman mati,
harus mencerminkan pilihan terdakwa.

“

Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum artinya juga hak
mendapatkan penasihat hukum yang kompeten. Komite Hak Asasi Manusia
telah menyatakan bahwa bantuan penasihat hukum untuk mereka yang
menghadapi hukuman mati harus “efektif dalam mewakili terdakwa” dalam
semua tahapan peradilan. Juga disebutkan bahwa jika penasihat hukum
menunjukkan “secara jelas perilaku yang salah atau ketidakmampuan”
maka negara bertanggung jawab atas pelanggaran atas hak mendapatkan
peradilan yang adil.

Mereka yang dijatuhi
hukuman mati sering kali
tidak memiliki akses ke
pengacara, dan dinyatakan
bersalah setelah adanya
sidang pengadilan yang tidak
menampilkan bukti-bukti atau
saksi yang meringankan tidak
dipanggil.

Hak untuk dibela oleh penasihat hukum mencakup hak mendapatkan
komunikasi secara rahasia dengan penasihat hukum dan waktu serta
fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Dalam kasus-kasus
hukuman mati, terdakwa harus diberikan waktu serta fasilitas untuk
Pelapor Khusus PBB tentang hukuman mati
menyiapkan pembelaan yang tingkatnya di atas dan melampaui yang
ekstrajudisial, kilat atau sewenang-wenang,
diberikan kepada kasus-kasus lainnya. Hal ini termasuk memberikan jasa
mengomentari Afghanistan, 2009
penerjemahan dan penafsiran secara gratis jika diperlukan. Terdakwa dan
penasihatnya harus memiliki kesempatan yang sama dengan jaksa penuntut
dalam mengajukan kasus mereka. Jika pihak berwenang menghalangi pengacara
memenuhi tugas mereka secara efektif, maka negara harus bertanggung jawab karena
melanggar hak atas peradilan yang adil.

”

Di seluruh penjuru kawasan ini, para narapidana yang menghadapi hukuman mati
memiliki hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki akses ke pengacara setelah
ditangkap dan ketika mempersiapkan proses pengadilan atau banding.
Di China, pihak berwenang bisa memblokir atau menyulitkan pengacara pembela
untuk bisa bertemu dengan klien mereka, untuk mengumpulkan bukti-bukti dan untuk
mengakses dokumen perkara. Para pengacara yang membela klien yang terlibat dalam
kasus politik yang peka diintimidasi. Yang lainnya dikenai tuntutan karena menasihatkan
klien mereka untuk mencabut pengakuan yang dibuat berdasarkan paksaan atau
mencoba memasukkan bukti-bukti yang menantang perkara jaksa penuntut.
Di Jepang, sistem daiyo kangoku mengizinkan polisi menahan dan menginterogasi
tersangka sampai dengan 23 hari. Tahanan tidak mendapatkan akses ke pengacara
selama interogasi dengan anggapan bahwa kehadiran seorang pengacara akan
mempersulit polisi untuk “membujuk tersangka untuk menceritakan yang sebenarnya.”
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HAK ATAS PENINJAUAN DAN PENGAMPUNAN
KASUS-KASUS ADVOKASI
CHIOU HO-SHUN
TAIWAN

Hak untuk naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi atas sebuah putusan dan hukuman
merupakan jaminan perlindungan penting atas hak-hak terdakwa. Jaminan Perlindungan ECOSOC
menyatakan bahwa banding semacam itu harus merupakan kewajiban. Peninjauan oleh pengadilan
yang lebih tinggi memungkinkan pengawasan peradilan mengenai bagaimana hukuman mati
diimplementasikan dalam hubungannya dengan kasus-kasus individual. Peninjauan itu menampakkan
ketidakmampuan dalam menghormati jaminan perlindungan untuk peradilan yang adil, dan dalam
sejumlah perkara menunjuk pada perlunya pengadilan ulang atau adanya amendemen legislasi atau
reformasi lainnya. Tapi di Jepang, Korea Utara dan Selatan, dan di daerah-daerah bagian Pakistan,
tidak ada persyaratan wajib untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.
Tahun 2007, Mahkamah Agung di China mengklaim lagi semua kekuasaannya untuk meninjau
semua hukuman mati yang diputuskan pengadilan yang lebih rendah. Pada bulan November 2010,
Hu Yunteng, kepala bagian riset Mahkamah Agung mengatakan telah menolak, rata-rata, 10 persen
dari semua hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan-pengadilan rendah
Seorang pegiat muda mengenakan tanda yang berbunyi:
di seluruh bagian negara sejak 2007. Dia mengatakan sebagian besar
“Dihukum mati karena produksi uang gelap - China” sebagai
ditolak karena tidak memadainya bukti-bukti, proses yang memutuskan
bagian dari protes menentang hukuman mati di Baden,
penghukuman tidak layak atau ada cacat prosedur lainnya.
Swiss, Maret 2010.
Begitu semua pengajuan banding di peradilan
sudah dilakukan, terdakwa memiliki hak
untuk meminta pengampunan. Namun, di
beberapa negara, prosedur untuk meminta
pengampunan tidak ada atau hanya ada di
atas kertas. Komite HAM telah menyatakan
bahwa hak meminta pengampunan – yang
bukan merupakan bagian dari prosedur hukum
- mensyaratkan adanya jaminan prosedural
jika memang tidak mau hal itu menjadi
formalitas saja yang tidak ada maknanya.

© Amnesty International

Meskipun Konstitusi mengatur adanya
pengampunan khusus di China, tidak ada
prosedur pengampunan untuk mereka
yang dijatuhi hukuman mati dan tidak ada
narapidana yang pernah diampuni sejak
1975. Sama halnya juga, pengampunan
atau peringanan hukuman merupakan
hal yang jarang terjadi di Jepang dan
Singapura. Ketidakjelasan dari banyak proses
pengampunan yang memang ada di kawasan
tersebut memungkinkan pemegang hak
eksekutif – apakah itu menteri atau presiden
– untuk memanfaatkan kekuasaan besar mereka atas hidup dan mati orang-orang yang yang berada
dalam hukuman mati dengan cara yang sebagian besar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Para pegiat Korea Selatan melepaskan burung merpati
yang melambangkan para narapidana hukuman mati
dalam sebuah unjuk rasa di Seoul, Desember 2007.
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PENGADILAN KHUSUS DAN PENGADILAN YANG TERGESA-GESA
KASUS-KASUS ADVOKASI

Pengadilan khusus seperti ini yang terdapat di China, Korea Utara dan Pakistan,
secara rutin mengingkari hak untuk mendapatkan perwakilan hukum, hak naik banding
dan untuk tidak dipaksa membuat pengakuan bersalah. Di sejumlah pengadilan
khusus, para pejabat militerlah, alih-alih seorang hakim yang mandiri, yang duduk
menghakimi.

AFTAB BAHADUR
PAKISTAN
DEVENDER PAL SINGH
INDIA

Di negara lainnya, selama berlangsungnya kampanye anti-kejahatan besar-besaran,
pengadilan meloloskan hukuman mati setelah adanya pemangkasan proses pengadilan
atau orang-orang dieksekusi untuk kejahatan yang biasanya tidak dihukum sekeras
itu. Kasus seperti ini terjadi di China, ketika kampanye “Serang dengan Keras” secara
regular dilangsungkan terhadap para penyelundup narkoba
dan pelanggar lainnya.

“

Situasi di mana fungsi dan
kompetensi peradilan dan kekuasaan
eksekutif tidak bisa dengan jelas
dibedakan atau jika yang disebutkan
terakhir bisa mengendalikan atau
mengarahkan yang disebutkan
pertama tidaklah cocok dengan
gagasan sebuah tribunal yang
independen.

”

© Amnesty International

Komite HAM PBB, Komentar Umum mengenai
Pasal 14 ICCPR, 2007

Para anggota ADPAN dari Aliansi Taiwan untuk
Penghapusan Hukuman Mati dan Keluarga Korban
Pembunuhan untuk Hak Asasi Manusia bergabung
dengan para pegiat lain di Kongres Dunia ke-4
menentang Hukuman Mati, Jenewa, Februari 2010.

ADPAN Desember 2011
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Di Pakistan, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Anti-Terorisme 1997 mengizinkan warga sipil diadili di
pengadilan militer, tetapi dua tahun kemudian Mahkamah
Agung menyatakan hal itu tidak konstitusional. Pengadilanpengadilan anti-terorisme masih terus menjatuhkan hukuman
mati, dalam operasi mereka yang hanya mengizinkan akses
terbatas kepada masyarakat umum, dan dengan persyaratan
bahwa sidang pengadilan harus selesai dalam waktu tujuh
hari kerja, sehingga membuat para hakim berada dalam
tekanan ekstrem untuk menjatuhkan putusan. Bulan Juni
2011, Presiden Pakistan mengesahkan ke dalam perundangundangan sebuah Peraturan Aksi (untuk Membantu Kekuatan
Sipil) yang memberikan kepada pasukan keamanan yang
memerangi Taliban di daerah kekuasaan kesukuan di negara
itu kekuasaan untuk secara sewenang-wenang dan tidak
terbatas menahan orang. Peraturan itu juga memberikan
kekuasaan kepada pasukan keamanan untuk membentuk
tribunal dan menghukum orang dengan pemenjaraan atau
hukuman mati. Sebuah pernyataan dari anggota pasukan
keamanan yang mana pun sudah cukup untuk menjatuhkan
keputusan atas seorang terdakwa dan tidak ada prosedur
untuk melakukan banding atas keputusan dan hukuman.

KETIDAKADILAN YANG MEMATIKAN DI ASIA 17
Akhiri peradilan yang tidak adil, hentikan eksekusi

PERADILAN YANG MANDIRI

Surat-surat untuk mendukung Chiou Ho-shun,
yang ditahan lebih dari 23 tahun di Taiwan.
Kasusnya merupakan kasus kriminal yang
berlangsung paling lama di Taiwan. Mengenai
surat-surat itu, ia mengatakan: “Setiap orang
dari kawan-kawan ini memberikan saya kasih
sayang yang tulus. Semua surat ini sangat
berharga bagi saya.”

© © Lin Hsin-Yi /TAEDP

Para hakim harus dapat memberikan keputusan secara imparsial dengan
menggunakan dasar-dasar fakta dan sesuai dengan hukum, terbebas dari
pembatasan, pengaruh yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman ataupun
campur tangan. Hal ini diabadikan dalam Prinsip 2 Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang
Kemandirian Peradilan. Selain itu juga ada standar-standar PBB untuk para pengacara
dan jaksa penuntut yang menuntut kemandirian dan kebebasan dari campur tangan
yang tidak layak. Walaupun adanya standar-standar tersebut, di sejumlah negara,
termasuk Afghanistan, Banglades, China, Indonesia, Maladewa, Korea Utara, Pakistan,
Sri Lanka dan Vietnam, jaminan tentang peradilan yang adil menjadi sia-sia ketika
bagian-bagian dari sistem peradilan kriminal - polisi, jaksa penuntut, pengacara, para
hakim - tidak mampu beroperasi secara profesional dan independen dari pengaruh
politik ataupun pengaruh lainnya.
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TRANSPARANSI

“

Agar setiap badan
pemerintah dan setiap
anggota publik memiliki
sekurang-kurangnya
kesempatan untuk
mempertimbangkan apakah
hukuman diberlakukan
dengan cara yang adil
dan tidak diskriminatif,
administrasi peradilan harus
bersifat transparan.

”

Jika orang-orang diberi keterangan yang bisa diandalkan mengenai
bagaimana hukuman mati diterapkan, dan bisa menilai apakah standar untuk
peradilan yang adil memang telah ditegakkan, maka mereka bisa membuat
keputusan berdasarkan keterangan yang didapat mengenai apakah harus
mempertahankan hukuman mati. Informasi semacam itulah yang mengubah
opini sehingga dihapuskannya hukuman mati di Filipina tahun 2006.
Pekerjaan para pelaksana kampanye dalam mendokumentasikan kasus
hukuman mati masih sangat penting dalam mengungkap ketidakadilan. Tapi
pekerjaan semacam itu secara teratur sering dirintangi di kawasan AsiaPasifik. Di beberapa negara, jumlah eksekusi dan informasi yang berkaitan
dengan itu merupakan rahasia negara. Di Jepang dan Taiwan, narapidana
dieksekusi tanpa diberi peringatan dulu, dengan keluarga dan pengacara
hanya diberi tahu setelah pelaksanaan. Pemerintah China, Malaysia, Mongolia,
Korea Utara dan Vietnam secara rutin gagal memberikan keterangan publik
mengenai pertimbangan putusan dalam kasus
hukuman mati dan eksekusi.

AP Photo/Justice Ministry

Pelapor Khusus PBB tentang hukuman
mati ekstrajudisial, kilat dan sewenangwenang, 2006

Menurut hukum internasional, pemerintah dituntut untuk transparan
mengenai cara mereka menerapkan hukuman mati. Dewan Ekonomi dan Sosial
(ECOSOC) telah mendesak negara-negara untuk mempublikasikan informasi
secara teratur mengenai jumlah hukuman mati, eksekusi, hukuman yang
dibatalkan, dan peringanan hukuman atau pengampunan/grasi.

ADPAN Desember 2011
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Ruang hukuman gantung di Rumah
Tahanan Tokyo, Jepang, Agustus 2010.
Pintu tingkap ditandai dengan kotak
merah di lantai.
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KESIMPULAN

Setiap orang yang dituntut karena melakukan pelanggaran
memiliki hak atas peradilan yang adil. Ketika terdakwa
tidak mendapatkan due process (proses hukum untuk
perlindungan hak seseorang) dalam peradilan kriminal artinya
mereka tidak mendapatkan keadilan.
Di kawasan Asia-Pasifik, ribuan orang dijatuhi hukuman mati
dan dieksekusi setiap tahunnya setelah diadili di sidang
pengadilan yang tidak adil yang tidak memenuhi standar
internasional, mencederai Supremasi hukum (rule of law)
dan melanggar hak untuk hidup, hak atas peradilan yang
adil serta pelarangan atas penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya.

“

Hukum memang hukum tapi
saya berharap Parlemen akan
menghapus hukuman mati sebab
jika kesalahan terjadi, maka tak akan
bisa diperbaiki lagi. Ada cara-cara
lain untuk mengatasi kejahatan yang
mengerikan.

”

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Banding Datuk K.C. Vohrah, Malaysia

Saat penyusunan laporan ini, sejumlah kasus sudah ditinjau lagi yang
secara jelas menunjukkan bahaya nyata penerapan hukuman mati. Siapa
yang akan dieksekusi dan siapa yang akan selamat sering kali ditentukan
bukan oleh sifat tindak pidananya tapi juga oleh etnisitas atau identitas
lain terdakwa, status ekonomi atau sosial seorang individu, atau
kemampuan mereka untuk memahami dan bernegosiasi melalui proses
peradilan, ketersediaan atau kelayakan atau tidaknya bantuan hukum dan
penasihat pembela, serta faktor lain yang menentukan apakah mereka
dapat menantang ketidakadilan dalam sistem peradilan kriminal yang
menjerumuskan mereka menuju kematian.

Sebuah protes yang digelar di luar
kantor Perwakilan China di Hong Kong,
Agustus 2010.

© Amnesty International

Hanya abolisi atau penghapusan hukuman mati yang dapat menjamin
bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah tereksekusi. ADPAN
menentang hukuman mati sebagai suatu prinsip dan meminta semua
negara mengambil tindakan untuk menunda pelaksanaannya dengan
pertimbangan menuju abolisi total. Abolisilah yang menunjukkan
komitmen nyata masyarakat atas kelayakan dan keadilan bukannya
permintaan maaf setelah melakukan eksekusi yang salah. Permintaan
maaf tidak akan pernah cukup.
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Untuk negara-negara yang masih mempertahankan
hukuman mati



Menerapkan moratorium (penangguhan) penggunaan
hukuman mati sebagaimana ditetapkan dalam resolusi
Mahkamah Umum PBB.




Meringankan semua hukuman mati.



Sambil menunggu abolisi, pastikan adanya kepatuhan
penuh terhadap standar-standar internasional yang
membatasi penggunaan hukuman mati, khususnya hanya
memberlakukannya pada “kejahatan yang paling berat/
serius” dan menghapuskan hukuman mati wajib.

Merevisi perundang-undangan, kebijakan dan praktikpraktik untuk menjamin adanya peradilan yang adil
sejalan dengan standar internasional, khususnya dengan
menegakkan asas praduga tak bersalah, hak mendapatkan
penasihat hukum, dan perlindungan terhadap pengakuan
secara paksa dan diskriminasi.

© Amnesty International

© 350.org

© Amnesty International

REKOMENDASI

Dari atas: Para pegiat muda di India, Oktober 2008.
Sebuah protes pada Hari Anti Hukuman Mati Sedunia
di Indonesia, Oktober 2010 (CC BY-NC-SA 2.0).
Pelaksana kampanye ikut ambil bagian dalam Kota
untuk Kehidupan, sebuah acara global anti-hukuman
mati tahunan yang diadakan tanggal 30 November
2010, di Hehwa-dong, Seoul, Korea Selatan.

Jaringan Anti-Hukuman Mati Asia (ADPAN)
Diluncurkan tahun 2006, ADPAN adalah sebuah jaringan lintas kawasan independen
yang mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
ADPAN merupakan jaringan yang independen dari pemerintah dan afiliasi politik atau
agama apa pun. Para anggotanya mencakup pengacara, ornop (organisasi nonpemerintah), kelompok masyarakat madani, pembela dan pegiat hak asasi manusia dari
23 negara. Pekerjaan ADPAN menjadi semakin mendesak karena adanya kekhawatiran atas
ketidakadilan dari peradilan yang tidak adil di seluruh Asia. Lihatlah folder untuk daftar
semua organisasi anggota.
www.facebook.com/groups/358635539514/
ADPAN Desember 2011
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