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I. Pengantar

Bertepatan dengan hari anti hukuman mati internasional pada 10 Oktober, Komisi Untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan
laporan tahunan terkait kondisi penghukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia.
Dalam periode Oktober 2021 - September 2022, kami menyoroti praktik hukuman mati
dan penyiksaan yang masih kerap kali dihadapi oleh pemerintahan Indonesia dalam
berjalannya praktik-praktik hukuman mati di Indonesia.

Penerapan vonis hukuman mati yang saat ini masih dijalankan oleh pemerintahan
Indonesia secara gamblang telah melanggar ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
(non-derogable rights); yang berarti bahwa dalam kondisi apapun, pencabutan nyawa
seseorang jelas bertentangan dengan pasal tersebut. Selain itu, dalam aturan
internasional-pun juga telah dijelaskan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas
hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan hak ini wajib dilindungi oleh hukum,
bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Dalam
pasal ini sejatinya juga menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan selama
kejahatan tersebut merupakan extraordinary crime.

Tidak hanya berhenti pada pasal yang dijelaskan diatas, bahwa dalam Pasal 3 Deklarasi Hak
Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan
dan keselamatan sebagai individu. Kendati dalam pasal tersebut tidak secara spesifik
mengatur terkait dengan hukuman mati, namun, dalam perkembangannya pasal ini
ditafsirkan secara implisit untuk menghendaki penghapusan hukuman mati.1 Hal tersebut
terlihat dari dikutipnya pasal ini di dalam konsiderans instrumen-instrumen internasional
yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, seperti Second Optional Protocol.2

Dengan banyaknya aturan hukum baik secara nasional maupun internasional, sejatinya
pemerintahan Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk dapat menghapus segala
praktik hukuman mati yang terjadi. Sayangnya, kami menilai bahwa saat ini belum ada
kemauan secara serius dari pemerintahan untuk dapat menghapuskan praktik hukuman
mati. Hal tersebut juga tercermin dari berbagai permasalahan yang muncul dalam jalannya
praktik hukuman mati di Indonesia, seperti tindak penyiksaan, minimnya akses akan

2 Lihat
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/second-optional-protocol-international-cov
enant-civil-and

1 , Setiawan Wicaksono, Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia. DOI:
http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1
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kesehatan baik secara fisik maupun mental, kemudian permasalahan terkait dengan
overcrowding lapas yang seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintahan saat
ini.

Berdasarkan regulasi baik secara nasional maupun internasional, sejatinya dapat
disimpulkan secara umum bahwa dalam konteks hak asasi manusia, setiap orang tanpa
terkecuali tidak dapat dirampas hak untuk hidupnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa
hak untuk hidup merupakan hak yang melekat bagi seseorang dan berlaku bagi siapapun,
termasuk pelaku kejahatan sekalipun. Tetapi dalam upaya menghapus praktik hukuman
mati, Indonesia masih harus menghadapi jalan yang cukup terjal. Kami melihat bahwa
permasalahan terkait dengan penjatuhan hukuman mati tidak hanya terbatas pada
permasalahan secara formil, melainkan terdapat berbagai macam permasalahan baik
terkait dengan tindak penyiksaan yang masih kerap ditemui, over kapasitas pada lapas,
akses kesehatan yang sulit, serta tidak diperhatikannya kesehatan mental dalam proses
hukuman mati.

Selain itu, kami menilai bahwa vonis hukuman mati nyatanya masih mengarah pada
perlakuan tidak manusiawi dibarengi dengan tidak adanya satupun bukti ilmiah yang dapat
membuktikan bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera (deterrent effect) dan
menurunkan angka kejahatan. Secara umum, sampai saat ini setidaknya sudah 70% negara
di dunia yang menghapuskan praktik hukuman mati dalam hukum mereka atau melakukan
moratorium (tidak melaksanakannya)3. Bahwa pemberlakuan hukuman mati tidak hanya
secara politis melanggar hak untuk hidup, namun jika ditelisik lebih jauh lagi,
permasalahan terkait dengan hukuman mati juga melanggar aspek-aspek HAM lainnya dan
merugikan banyak pihak. Tindakan penyiksaan, deret tunggu yang lama, ketiadaan akses
kesehatan serta unsur-unsur peradilan yang adil lainnya menyebabkan dampak yang buruk
untuk terpidana mati dan keluarganya. Bahwasanya, tidak hanya berhenti pada beberapa
hak yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, nyatanya tindakan penyiksaan, minimnya
akses kesehatan fisik dan mental, serta overcrowding lapas juga masih kerap dihadapi oleh
terpidana mati.

Berangkat dari pemaparan di atas dalam laporan ini kami akan memberikan paparan
ekstensif namun padat atas gambaran praktik penghukuman mati di Indonesia. Dalam
menganalisis temuan, kami menggunakan kerangka hak asasi manusia, kebijakan, dan
berbagai peraturan yang ada baik secara internasional (konvensi) maupun nasional.
Susunan dalam laporan ini terbagi ke dalam empat bahasan, Pertama, terkait dengan
bagaimana situasi dan kondisi penghukuman mati dalam kacamata internasional. Kedua,
situasi dan kondisi penghukuman mati yang terjadi di Indonesia sepanjang periode
Oktober 2021 - September 2022. Terakhir, Ketiga, nihilnya prinsip fair trial dalam
penjatuhan hukuman mati di Indonesia.

3 Topo Santoso, Menyoal Hukuman Mati,
https://law.ui.ac.id/v3/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/ diakses 15 Januari 2022.
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II. Hukuman Mati dalam Kacamata Internasional

Bila meninjau dari kacamata Internasional, pembicaraan terkait hukuman mati memang
selalu menjadi pembahasan yang krusial. Hukuman mati bagi masyarakat internasional
merupakan hukuman atau perbuatan keji yang melanggar hukum sesuai dengan hukum
dan/atau praktik dari mayoritas negara4. Hukuman mati dapat dianggap sebagai tindakan
penyiksaan atau perlakuan yang kejam dan bersifat tidak manusiawi sebab merampas hak
hidup individu secara sewenang-wenang.5 Konferensi Tingkat Tinggi yang diselenggarakan
pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa kondisi yang semakin ketat yang diberlakukan
oleh yurisprudensi HAM Internasional membuat hampir tidak mungkin untuk melakukan
hukuman mati tanpa melanggar larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat.6 Hal ini kemudian mendorong beberapa negara
menolak adanya hukuman mati sebab mereka mempertanyakan legitimasi hukuman mati
sebagai hukuman yang legal.

Di tahun 2022 ini, sebanyak 111 negara telah menghapus hukuman mati untuk segala
tindak kejahatan kriminal seperti misalnya Uni Eropa, Malaysia, Filipina, dan negara
lainnya. Bahkan, pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa hukuman mati telah dihapus
secara de facto dan de jure karena hukuman mati melibatkan kesengajaan dan perusakan
manusia yang direncanakan, sehingga menyebabkan rasa sakit fisik dan psikologis
penderita, apapun metode eksekusinya.7 Selain itu, sebanyak 8 negara menghapuskan
hukuman mati untuk tindak kejahatan yang bersifat biasa saja, kecuali tindak kejahatan
yang dilakukan selama masa perang seperti misalnya Brazil, Israel, Peru, dan negara
lainnya. Sebanyak 27 negara juga dianggap sebagai negara abolisionis dalam praktiknya
karena mereka tidak pernah mengadakan eksekusi hukuman mati selama 10 tahun
terakhir dan telah diyakini bahwasanya mereka memiliki polis atau praktik yang mapan
untuk tidak melakukan hukuman mati seperti misalnya Korea Selatan, Sri Lanka, Brunei
Darussalam, dan negara lainnya.

Kendati demikian, masih terdapat beberapa negara yang menerapkan hukuman mati.
Melihat dari tahun 2021 kemarin, sebanyak 55 negara masih menerapkan hukuman mati
dan 18 negara di antaranya melakukan eksekusi hukuman mati pada tahun 2021 seperti
Cina (mengeksekusi hukuman mati sebanyak 1000 kasus lebih), Iran (mengeksekusi
hukuman mati sebanyak 314 kasus), Arab Saudi (mengeksekusi hukuman mati sebanyak
65 kasus), dan negara-negara lainnya. Tentunya berbagai lembaga di dunia berusaha untuk
menekan kasus hukuman mati di dunia seperti hadirnya sebuah lembaga yang bernama
“World Coalition Against The Death Penalty (WCADP)” yang berjuang untuk menghapus
hukuman mati di dunia. Dengan adanya penghapusan hukuman mati oleh mayoritas

7 The Death Penalty and The Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment. 2021. Diakses dari
https://fiacat.org/attachments/article/3003/Position%20paper%20on%20torture%20and%20the%20death
%20penalty.pdf pada 12 September 2022.

6 Human Rights Council of The United Nations. 2017. High-Level Panel Discussion on the Question of the
Death Penalty - Report of the UN High Commisioner for Human Rights. A/HRC/36/27, paragraf 16.

5 Lihat Pasal 6 Ayat 1 Kovenan Internasional.
4 Lihat Komentar Umum Komite HAM Nomor 36 Bagian 51 Tahun 2018.
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negara, maka ini menjadi bahan refleksi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah Indonesia
agar dapat segera menghapus segala bentuk praktik hukuman mati.

Perlu diketahui bahwa hukuman mati dapat menimbulkan death row syndrome dimana
individu atau korban dakwaan hukuman mati akan merasa takut dan penyiksaan terhadap
psikologis mereka dalam jangka waktu yang lama. Peristiwa death row syndrome ini dapat
terlihat dari cerita salah satu korban yang didakwa hukuman mati oleh pemerintah Jepang
pada tahun 2015 yakni Iwao Hakamada.8 Iwao Hakamada menceritakan bahwa ia
merasakan gangguan emosional dan perilaku akibat dari siksaan yang diberikan oleh
pemerintah Jepang, yakni memaksa Iwao Hakamada untuk membuat pengakuan palsu,
memberikan siksaan, terkurung sendirian di sel yang berukuran 5 persegi meter selama 45
tahun, dan lainnya. Akibat dari kejadian tersebut, Iwao Hakamada seringkali menunjukkan
ekspresi kosong dan berbicara yang tidak masuk akal. Keluarganya dan pengacaranya juga
mengaku bahwa mereka kesulitan ketika berkomunikasi dengan Iwao Hakamada sebab
pembicaraannya dirasa tidak efektif.

Pemerintah Belarus juga menyampaikan bahwa keluarga korban akan terganggu mentalnya
dan dapat berpengaruh kepada kondisi kesehatan mereka9. Hal tersebut juga diceritakan
oleh Saudari dari Greg Wilhoit, seorang korban yang didakwa hukuman mati oleh
pemerintah Oklahoma yakni Nancy Vollertsen.10 Ia menyampaikan bahwa pemberian
hukuman mati ke saudaranya atas kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Greg
disertai juga dengan pemerintah Oklahoma yang menolak pengajuan banding membuat
keluarganya merasa terganggu akan psikisnya. Keluarga Greg menyalahkan diri mereka
sendiri sehingga anaknya diberikan hukuman mati. Putri dari Greg juga sangat sedih karena
kehilangan ayahnya dan harus membutuhkan bantuan konseling. Peristiwa tersebut tentu
sangat memilukan dan menakutkan bagi keluarga mereka karena menghancurkan
mimpi-mimpi yang telah direncanakan sebelumnya tak dapat dilakukan.

Tidak hanya berhenti pada kasus yang dialami oleh Greg, kami juga menyoroti eksekusi
mati yang dilaksanakan oleh Pemerintah Singapura terkait dengan eksekusi mati terhadap
dua terpidana yaitu Roslan bin Bakar dan Pausi bin Jefridin.11 Berdasarkan data terakhir
kedua terpidana tersebut merupakan orang dengan disabilitas intelektual. Dalam hal ini,
Pemerintah Singapura telah melanggar Pasal 10 Konvensi Internasional Hak-Hak
Penyandang Disabilitas yang berbunyi: Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa
setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh
langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang
disabilitas atas dasar kesamaan dengan manusia lain.

11 Lihat
https://kontras.org/2022/02/17/pernyataan-bersama-koalisi-untuk-hapus-hukuman-mati-koalisi-hati-terkait
-eksekusi-mati-2-terpidana-mati-di-singapura/

10World Coalition Against The Death Penalty. 2022. 20th World Day Against The Death Penalty
Testimonies: Acts Of Torture In Capital Punishment. Diakses pada 9 September 2022, hlm. 14.

9 World Coalition Against The Death Penalty. 2022. 20th World Day Against the Death Penalty The Death
Penalty: A Road Paved with Torture. Diakses pada 9 September 2022, hlm. 16.

8 World Coalition Against The Death Penalty. 2022. 20th World Day Against The Death Penalty
Testimonies: Acts Of Torture In Capital Punishment. Diakses pada 9 September 2022, hlm. 8.
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Fenomena hukuman mati saat ini telah bergerak menuju pengakuan efek psikologis sebagai
komponen penting dari praktik hukuman mati, seperti fenomena deret tunggu. Oleh karena
itu, “Fenomena deret tunggu ” merupakan konsep yang muncul dalam konteks penerapan
hukuman mati dan larangan penyiksaan pada tahun ini. Fenomena tersebut mengacu pada
kombinasi keadaan yang menghasilkan trauma mental dan penderitaan fisik yang parah
pada narapidana yang menjalani hukuman mati, termasuk waktu yang lama menunggu
hasil yang tidak pasti, sel isolasi, kondisi penjara yang buruk, dan kurangnya kegiatan
pendidikan dan rekreasi. Kaitan antara penyiksaan dan hukuman mati sangat jelas ketika
mempertimbangkan kondisi kehidupan di terpidana mati: akses yang tidak mencukupi
terhadap makanan atau perawatan medis, isolasi, jumlah kunjungan yang terbatas dan
dukungan dari keluarga dan kerabat.

III. Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2021 -
September 2022

Berdasarkan data pemantauan KontraS yang dihimpun dalam kurun waktu Oktober 2021 -
September 2022, kami mencatat terdapat 31 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di
Indonesia. 31 vonis hukuman mati tersebut kami himpun melalui pemantauan yang media
yang telah kami dapatkan, mengingat pemerintah Indonesia kerap tidak mempublikasikan
data terkait dengan jumlah pasti terpidana mati di Indonesia. Selain melakukan
pemantauan media secara aktif, KontraS juga telah mengirimkan surat keterbukaan
informasi publik pada 8 September 2022 dengan nomor surat 10/SK-KontraS/IX/2022 dan
11/SK-KontraS/IX/2022 namun tidak mendapatkan balasan baik oleh Mahkamah Agung.
Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Dirjen Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah memberikan jawaban terkait
dengan surat keterbukaan informasi publik yang telah dikirimkan. Dalam surat jawaban
oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor PAS1.HH-01.03.165
pada periode Oktober 2021 - September 2022 terdapat 27 terpidana mati yang tersebar di
beberapa daerah di Indonesia dengan 2 orang Warga Negara Asing dan 25 Warga Negara
Indonesia. Dalam data yang disampaikan juga, jenis kejahatan yang masif adalah narkotika.
Jawaban tersebut sejalan dengan pemantauan yang dilakukan oleh KontraS, bahwa
narkotika merupakan jenis kejahatn yang paling banyak ada. Selanjutnya, atas belum
dipenuhinya permohonan informasi publik, kami mengirimkan surat keberatan dengan
nomor 25/SK-KontraS/IX/2022 kepada Mahkamah Agung.



Sumber: Data Pemantauan KontraS

Berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, daerah atau provinsi dengan penjatuhan
vonis mati terbanyak ialah Aceh dengan total 7 vonis dengan 27 terdakwa. Adapun vonis
tersebut dijatuhkan mayoritas karena tindak pidana narkotika. Angka tersebut diikuti oleh
Provinsi Sumatera Utara dengan 6 vonis mati dengan 13 orang terdakwa. Selain itu,
persebaran vonis mati lainnya secara berturut-turut dijatuhkan di: Jawa Barat, Jawa Timur
Lampung, dan Riau dengan 3 vonis; Kalimantan Utara dengan 2 vonis; dan DKI Jakarta,
NTT, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan dengan masing-masing 1 vonis.

Sementara itu, berdasarkan tindak pidananya, kami mendokumentasikan bahwa sebanyak
23 vonis hukuman mati berkaitan dengan delik narkotika sebagaimana diatur dalam UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diikuti dengan 4 vonis berkaitan dengan
pembunuhan dan 4 lainnya berdasarkan delik pemerkosaan. Kami melihat bahwa dengan
konsistennya angka vonis hukuman mati dalam kasus narkoba, semakin menegaskan dan
memberikan bukti bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia tidak memberikan efek
jera kepada masyarakat.

Berdasarkan kewarganegaraan para terpidana mati, kami mencatat bahwa dari jumlah
keseluruhan masih didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan 63 orang.
Selain itu, terdapat pula jumlah Warga Negara Asing (WNA) sebagai terpidana mati dengan
rincian masing-masing 1 orang berasal dari Malaysia dan Nigeria. Adapun jika dilihat dari
klasifikasi usia para terpidana mati, kami mencatat bahwa sebanyak 35 orang berusia
26-35 tahun, 29 terdakwa berusia 36-50 tahun dan 1 terdakwa berusia 51-60 tahun.
Sementara itu, dilihat dari gendernya, kami mencatat 63 orang merupakan laki-laki dan 4
orang perempuan.



Sumber: Data Pemantauan KontraS

Sumber: Data Pemantauan KontraS

Berdasarkan pemaparan data di atas, sejauh ini kami melihat masih banyaknya vonis
hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Masifnya angka vonis tersebut mencerminkan
positioning pemerintah dalam menyikapi isu terkait dengan hukuman mati serta belum ada
kemauan pemerintah untuk berkaca pada negara-negara yang telah menghapuskan praktik
hukuman mati dalam hukum yang berlaku di negaranya. Dapat dilihat juga, bahwa upaya
pemerintah yang masih menjalankan praktik hukuman mati tetap berlandaskan bahwa
penghukuman mati dapat menimbulkan efek jera pada masyarakat. Penerapan vonis
tersebut bertolak belakang dengan moratorium eksekusi mati yang dilakukan Indonesia
sejak tahun 2017.



Komitmen Negara dalam Moratorium Vonis Hukuman Mati

Meskipun sudah ada beberapa negara abolisionis atau negara yang menghapus hukuman
mati seperti Papua Nugini, Afrika Tengah, Zambia, serta negara yang sedang berada dalam
tahapan untuk menghapus hukuman mati seperti Malaysia dan Kazakhstan, hingga saat ini
pun Indonesia belum berada pada tahap pertimbangan untuk mengubah hukuman mati
menjadi bentuk hukuman lain yang bisa memberikan efek jera pada tahanan.

Jauh sebelum 2022, Indonesia sudah diberikan beberapa rekomendasi dari negara lain dari
forum internasional, khususnya yang didapatkan dari laporan Universal Periodic Review
(UPR). Beberapa rekomendasinya ialah memastikan untuk mengadakan fair trial dan
mengupayakan moratorium hukuman mati. Akan tetapi, rekomendasi serupa yang terus
didorong dari 3 putaran UPR hanya diberikan status ‘dukungan’ atau supported oleh
Indonesia dan tidak ada tindakan lanjut dari rekomendasi tersebut. Padahal, saat Indonesia
memberikan komitmennya pada status dukungan di UPR, berarti Indonesia akan
mempertimbangkan moratorium dan fair trial tersebut. Sayangnya, tidak hanya
rekomendasi tersebut diacuhkan, namun pada tahun ini Indonesia justru memasukkan
hukuman mati dalam RKHUP.

Pernyataan Indonesia yang memberikan ‘support’ pada moratorium dan fair trial pada
rekomendasi UPR juga kontradiktif dengan beberapa hukuman mati yang sudah dijalankan
dengan narasi war on drugs. Salah satu studi kasus yang dapat dijadikan gambaran yakni
kasus Rodrigo Gularte, seorang pria asal Brazil yang menyelundupkan enam kilogram
kokain di Indonesia. Alhasil, ia dijatuhkan hukuman mati. Namun, hal ini justru
menimbulkan unfair trial ketika Rodrigo mengidap schizophrenia. Apabila melirik pada
Pasal 44 KUHP, disebutkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk dijatuhkan
hukuman mati apabila mengidap penyakit mental. Ketika hal ini justru diberlakukan pada
Rodrigo dimana penyakitnya pun semakin menjadi saat menunggu gilirannya untuk
dieksekusi mati, saat tersebut Indonesia menerapkan unfair trial. Tak hanya sampai situ,
contoh lain juga dapat dilihat dari kasus Yusman Telaumbanua, mantan terpidana hukuman
mati yang didorong untuk memalsukan umurnya yang saat itu masih di bawah umur untuk
ditindaklanjuti ke eksekusi mati.

Dua kasus ini beserta kasus lainnya menjadikan forum internasional mendorong Indonesia
pada dua rekomendasi utama tersebut. Spesifik pada moratorium hukuman mati yang
banyak disebutkan pada rekomendasi UPR dari tahun ke tahunnya, hal ini merupakan salah
satu solusi untuk menunda praktik dari hukuman mati. Solusi tersebut dilihat sebagai jalan
tengah bagi Indonesia yang selama ini memberlakukan hukuman mati. Sebab, penghapusan
hukuman mati secara instan akan menimbulkan Indonesia dalam posisi yang tidak
menguntungkan. Akan tetapi, dengan mengimplementasikan moratorium, Indonesia
memiliki waktu dan sistem yang lebih untuk meninjau kembali hukuman apa yang lebih
efektif dan menimbulkan efek jera pada pelaku yang bersangkutan berdasarkan investigasi
penuh yang dilakukan pada pelaku. RKUHP menyebutkan di beberapa pasalnya seperti
pasal 67, pasal 98, pasal 99, dan pasal 100 sebagai penekanan hukuman mati sebagai
alternatif dari hukuman yang sepantasnya diberikan pada pelaku. Akan tetapi, dengan tetap



mencantumkannya hukuman mati sebagai alternatif membuka akses yang besar untuk
memberlakukannya dan bukan hanya menjadikannya sekedar opsi.

IV. Nihilnya Prinsip Fair Trial dalam Penjatuhan Hukuman Mati

IV.1 SEMA Prinsip Kehati-Hatian

Secara umum, keberadaan fair trial12 sangatlah penting untuk menjaga proses peradilan
yang berjalan secara jujur dan tidak memihak. Tetapi, sayangnya dalam pelaksanaan
konteks hukuman mati di Indonesia, masi kerap kali menihilkan prinsip-prinsip fair trial;
dimana seharusnya dalam konteks hukuman mati, prinsip fair trial menjadi hal yang
penting. Hal tersebut tercermin dari perbedaan karakteristik secara khusus yang tidak
dimiliki sanksi pidana lainnya, bahwa hukuman mati memiliki sifat irreversibility (tidak
dapat ditarik kembali). Berdasarkan sifat yang irreversibility yang berarti tidak dapat
mengembalikan nyawa yang hilang, penjatuhan vonis hukuman mati haruslah
menghormati segala bentuk restriksi yang diatur oleh standar HAM Internasional.13

Dalam hal ini, institusi kehakiman memiliki peran nyata sebagai penjaga fair trial, terlebih
lagi dalam kasus hukuman mati di Indonesia.14 Bahwa hakim memiliki peranan yang
penting untuk dapat memastikan terdakwa hukuman mati mendapatkan pendampingan
hukum yang berkualitas di persidangan. Harus adanya pembuktian yang dilakukan dengan
standar yang tinggi, selain itu dalam upaya penjatuhan vonis sejatinya hakim harus
memastikan prinsip proporsionalitas dan individualisasi sungguh-sungguh berjalan. Tidak
hanya berhenti pada tanggung jawab hakim sebagai pemegang keputusan.

Bahwasannya secara utuh dapat dijelaskan penghormatan penghormatan serta penerapan
asas proporsionalitas dan individualisasi dalam pemidanaan, secara keseluruhan
terakumulasi menjadi prinsip kehati-hatian bagi hakim ketika memeriksa dan memutus
kasus hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejatinya hakim
memiliki peranan penting untuk dapat melakukan perlindungan HAM dalam konteks
hukuman mati. Selain itu, sejatinya dalam hal ini hakim juga memiliki kesempatan yang
besar untuk dapat memastikan adanya mekanisme terkait dengan maraknya tindak
penyiksaan yang dihadapi oleh terdakwa hukuman mati serta memastikan bahwa alat bukti
yang diperoleh untuk mendukung jalannya pengadilan yang diperoleh dari tindakan
penyiksaan tidak dapat diterima keabsahannya.

14 Kertas Kebijakan, Mendorong Panduan Pemidanaan Hukuman Mati di Indonesia. Koalisi Masyarakat
Sipil. 2020

13 Pelapor Khusus PBB untuk urusan eksekusi ekstra-yudisial, E/CN.4/1997/60, paragraf 73, 24
Desember 1996.

12 Fair trial merupakan konsep dalam dunia hukum yang secara terminologis dapat diartikan sebagai
peradilan yang wajar, tidak berat sebelah, adil, tanpa prasangka, dan proses peradilan yang jujur sejak
awal hingga akhir, sejak penyidikan hingga penahanan.



IV.2 Fenomena Deret Tunggu

Secara umum, pidana mati merupakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi serta
merendahkan martabat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, upaya penghapusan pidana mati
menjadi perhatian penting di seluruh penjuru dunia. Bahwa nafas segar yang diberikan
pemerintah terkait dengan pengaturan komutasi pidana mati dalam RKHUP nyatanya
belum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi kondisi terpidana mati.

Dalam hal ini, KontraS menilai bahwa tidak adanya jaminan yang jelas dalam proses deret
tunggu yang terlampau lama akan berpengaruh pada tekanan mental dan psikologis yang
luar biasa akibat penundaan yang berkepanjangan terhadap eksekusi mati yang
diakumulasi dengan kondisi yang buruk di dalam fasilitas penahanan.15 Pada tahun 2019
KontraS juga melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran hak terpidana mati dalam
deret tunggu.16 Setidaknya kami mendapatkan beberapa temuan terkait dengan terpidana
mati yang ditempatkan dalam sel dengan tingkat kecerahan rendah di beberapa Lapas;
selain itu penggunaan alat pengekang yang berlebih dan minimnya waktu untuk terpidana
mati melakukan kegiatan di luar sel; kondisi lapas yang over kapasitas, terlalu padat dan
pengaruhnya pada tingkat stress; diskriminasi dan perundungan; perlakuan kejam dan
kekerasan yang tidak proporsional; kurangnya nutrisi pada makanan yang disediakan;
tidak adanya pemeriksaan medis berkala; terbatasnya waktu kunjungan keluarga atau jam
besok; akses untuk membaca buku.

Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, nyatanya terpidana mati di dalam deret tunggu
sering kali mengalami perlakuan buruk yang over kapasitas dan kurangnya penjaminan hak
dasar bagi terdakwa hukuman mati.17 over kapasitas serta kurangnya penjaminan hak
dasar bagi terdakwa jelas bertentangan dengan DUHAM yang menjelaskan bahwa tidak ada
seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum
secara tidak manusiawi atau dihina. Bahwa praktik yang dilanggengkan secara tidak
langsung merupakan tindak penyiksaan. Berkaca pada Resolusi mengenai Aturan Minimum
Standar mengenai Penanganan Tahanan,18 dijelaskan bahwa ketika seseorang hak atas
penentuan nasib sendiri dan hak atas kemerdekaannya diambil, sistem penahanan yang
diberikan tidak boleh memperburuk penderitaan yang diakibatkan.19

Selain hal tersebut, bahwasannya dengan masih terjadinya fenomena deret tunggu, bukan
berarti diperbolehkan melakukan eksekusi pidana mati dengan segera. Dapat dijelaskan
bahwa sejatinya terdakwa pidana mati telah mengalami penghukuman berganda terkait

19 Lihat
https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBH
M.pdf

18 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan
17 Lihat https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/ICJR-Fenomena-Deret-Tunggu.pdf
16 Lihat https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/rapportindon%C3%A9sie_bahasa.pdf

15 Lihat
https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBH
M.pdf

https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBHM.pdf
https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBHM.pdf
https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/ICJR-Fenomena-Deret-Tunggu.pdf
https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/rapportindon%C3%A9sie_bahasa.pdf
https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBHM.pdf
https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/03/000319_Laporan-Kebijakan_Safeguard-DP_LBHM.pdf


dengan lama waktu tunggu eksekusi pidana mati serta perasaan dihantui terkait dengan
vonis hukuman mati yang telah diberikan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan fenomena deret tunggu
nyatanya berdampak pada berbagai aspek yang dihadapi oleh terdakwa hukuman mati,
baik secara fisik, mental, dan beberapa permasalahan lainnya yang menyangkut
kesejahteraan terdakwa.

IV.3 Minimnya Perhatian Terhadap Kesehatan Mental Terpidana Mati

Kesehatan mental pada dasarnya menjadi hal penting untuk diperhatikan, khususnya bagi
terpidana yang didakwa hukuman mati. Kami melihat bahwa sejauh ini perhatian negara
terhadap kesehatan mental terpidana mati sangatlah minim.20 Negara tampak tidak
mengindahkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental terpidana yang didakwa
hukuman mati. Hal tersebut tergambar dari begitu banyaknya terdakwa yang mengalami
gangguan kesehatan mental. Beberapa penyebab gangguan mental tersebut bervariasi,
seperti misalnya adanya intervensi atau pemaksaan untuk pengakuan secara palsu,
keterbatasan akses dalam melakukan banding, peninjauan kembali, ataupun prosedur
grasi, kualitas pendamping hukum yang buruk yang tidak dapat memberikan harapan bagi
terpidana mati, dan lainnya.21

Apabila kita melihat pada lembaga pemasyarakatan yang ada, fasilitas dan pelayanan oleh
lembaga pemasyarakatan sangatlah minim dan kurang memadai. Dimulai dari tempat
tinggal terpidana yang kurang layak, perlakuan terhadap terpidana mati yang dinilai terlalu
membebaskan adanya perlakuan diskriminatif kepada terpidana mati, dan lain-lain.22 Tentu
permasalahan tersebut bertentangan dengan aturan hak asasi manusia yang sudah ada.
Tempat tinggal terpidana mati yang kurang layak bertentangan dengan Pasal 28H Ayat 1
UUD 1945.23 Selain itu, perlakuan terhadap terpidana mati yang dibebaskan begitu saja
untuk mau atau tidak mengikuti program pembinaan mengakibatkan terpidana mati yang
cenderung menghabiskan waktunya dengan berdiam diri dan terus membayangkan
kematian yang akan dihadapinya, sehingga terpidana mati merasa depresi dan mengalami
gangguan mental.24 Perlakuan diskriminatif terhadap terpidana mati secara jelas

24 Sitanggang, Djernih; Efa L. Fakhriah; dan Sigid Suseno. 2018. Perlakuan Terhadap Terpidana Mati di
Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Media Hukum, Vol. 25 (No. 01):
hlm. 107.

23 Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

22 Sitanggang, Djernih; Efa L. Fakhriah; dan Sigid Suseno. 2018. Perlakuan Terhadap Terpidana Mati di
Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Media Hukum, Vol. 25 (No. 01):
hlm. 107.

21 Lihat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211012024339-12-706391/35-vonis-mati-2020-2021-kontras-s
oroti-pembinaan-mental-napi

20 Lihat
https://www.gatra.com/news-525398-hukum-kontras-hak-kesehatan-mental-terpidana-mati-masih-minim.
html

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211012024339-12-706391/35-vonis-mati-2020-2021-kontras-soroti-pembinaan-mental-napi
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https://www.gatra.com/news-525398-hukum-kontras-hak-kesehatan-mental-terpidana-mati-masih-minim.html
https://www.gatra.com/news-525398-hukum-kontras-hak-kesehatan-mental-terpidana-mati-masih-minim.html


bertentangan dengan Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 yang memberikan jaminan hak bagi setiap
orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.25 Oleh karena itu, kurangnya fasilitas dan
pelayanan lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana mati justru membuat mereka
semakin takut, gelisah, stres, cemas sebab mereka terus membayangkan kematian yang
akan dihadapinya.

Salah satu kasus minimnya perhatian negara terhadap kondisi kesehatan mental terpidana
mati dapat terlihat dari kasus Rodrigo Gularte, seorang terpidana mati asal Brasil yang
dieksekusi pada tahun 2015 di Nusakambangan. Rodrigo Gularte didakwa hukuman mati
karena ia terbukti melakukan penyelundupan 19 kilogram kokain di Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta.26 Rodrigo Gularte sempat menjadi bahan perbincangan
publik ketika sepupu Gularte, Angelita, mendatangkan seorang dokter dari Brazil untuk
melihat kondisi Gularte di Lapas Tangerang setelah Angelita melihat Gularte yang
melakukan percobaan bunuh diri. Tim kuasa hukum Gularte juga mengajukan PK kedua
setelah mendapatkan surat pernyataan resmi dari tim dokter RSUD Cilacap yang
mengklaim bahwa Gularte menderita gangguan mental. Akan tetapi, Jaksa Agung HM
Prasetyo menegaskan bahwa gangguan mental yang dialami Gularte hanyalah dalih agar
proses eksekusi mati Gularte dapat dibatalkan. Tentu hal ini menjadi bukti bahwa prinsip
fair trial khususnya persamaan di muka hukum (equality before the law) tidak dijunjung
oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa sejauh ini
pemerintah belum memfokuskan pada aspek kesehatan mental terdakwa, yang seharusnya
itu juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah.

V. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman
mati di Indonesia masih kerap bertentangan dengan hak hidup yang justru bersifat absolut
dan tidak bisa dicabut oleh siapapun bahkan oleh Negara sekalipun. Praktik-praktik
penyiksaan yang dihadapi oleh terdakwa hukuman mati masih kerap menjadi perhatian
yang penting dalam pembahasan terkait dengan hukuman mati. Kami melihat bahwa
sejauh ini setidaknya terdapat 111 negara yang telah menghapus hukuman mati untuk
segala tindakan kejahatan kriminal, dilanjut dengan 8 negara yang menghapuskan
hukuman mati untuk tindak kejahatan yang bersifat biasa saja, serta 27 negara yang juga
dianggap sebagai negara abolisionis sebab tidak pernah mengadakan eksekusi hukuman
mati selama 10 tahun terakhir.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Indonesia juga perlu untuk
mempertimbangkan hukuman mati sebagai pelanggaran yang mutlak dan tidak selaras
dengan aturan adat yang ada. Tidak hanya berhenti pada pembahasan dalam ranah
internasional, kami juga mencatat setidaknya sepanjang periode Oktober 2021 - September

26 Lihat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gularte-peselancar-pesakitan
-yang-menanti-mati

25 Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gularte-peselancar-pesakitan-yang-menanti-mati
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodrigo-gularte-peselancar-pesakitan-yang-menanti-mati


2022 terdapat 31 vonis hukuman mati yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga menemukan adanya keberulangan pola
yang sama terkait dengan penghukuman mati dari tahun ke tahun, hal tersebut dibuktikan
dengan banyaknya vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada terpidana mati dalam kasus
narkoba. Bahwa dapat ditarik kesimpulan, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian
pemerintah untuk dapat mengkaji ulang pidana mati tersebut, meningkat pemerintah
selalu menggunakan dalih hukuman mati sebagai hukuman yang efektif untuk mencegah
dan menurunkan angka kejahatan. Dapat diartikan bahwa vonis yang dijatuhkan
kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan
narkoba.

Selanjutnya, kami juga melihat bahwa peranan hakim dalam tidak memberikan vonis
hukuman mati sangatlah penting. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang besar ketika
akan memberikan vonis hukuman mati kepada terdakwa, dimana seharusnya ada suatu
mekanisme khusus terkait dengan adanya alat bukti pada persidangan yang mengarah
pada tindak penyiksaan untuk mendapatkan alat bukti dapat ditolak secara
mentah-mentah oleh hakim tersebut.

Kami juga menggaris bawahi terkait dengan fenomena deret tunggu yang justru
berpengaruh pada kondisi fisik dan mental terdakwa hukuman mati. Bahwa fenomena
deret tunggu sejatinya akan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan yang
sebelumnya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia. Serta yang terakhir
kami juga melihat tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menilai aspek kesehatan
mental yang dialami oleh terdakwa hukuman mati.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Indonesia memiliki pekerjaan
rumah tangga yang cukup banyak dalam upaya menghapus segala bentuk hukuman mati,
baik terkait dengan kesejahteraan terdakwa, akses terkait dengan fasilitas kesehatan baik
secara fisik maupun psikologis, kemudian terkait dengan situasi dan kondisi lapas yang
tidak memenuhi standar, dan berbagai macam permasalahan lainnya.

VI. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan beberapa catatan serta temuan KontraS di atas serta dengan banyaknya
desakan baik dari nasional maupun internasional, sudah seharusnya pemerintah Indonesia
mengkaji ulang penerapan praktik hukuman mati di Indonesia. Atas dasar tersebut,
KontraS menyusun sejumlah rekomendasi, antara lain:

Pertama, pemerintah Indonesia harus memiliki komitmen untuk menetapkan moratorium
penjatuhan hukuman mati atau eksekusi hukuman mati secara formal;

Kedua, pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk menghapus segala bentuk
penyiksaan yang terjadi serta menjamin hak-hak dasar terpidana hukuman mati dapat
dipenuhi baik meliputi akses terkait kesehatan, dan beberapa hal terkait dengan
pemenuhan kebutuhan dasar manusia;



Ketiga, Pemerintah Indonesia harus mengakhiri penggunaan sel isolasi dan isolasi untuk
terpidana mati Narapidana harus memiliki akses informasi dan komunikasi

Keempat, Memastikan kondisi terhadap terpidana mati sesuai dengan aturan internasional.

Kelima, meninjau ulang semua pasal yang mengatur hukuman mati dari Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).



Lampiran
1. Pemenuhan Informasi Publik PPID Kementerian Hukum dan HAM








