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Kata Pengantar 

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini patut didorong untuk mempermudah kerja-

kerja advokasi untuk memperkuat penghormatan hak asasi manusia melalui 

pembaruan hukum pidana dan peradilan pidana, salah satunya dalam isu penerapan 

hukuman mati. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengumpulan data/informasi awal 

untuk bahan penelitian/kajian maupun pendampingan kasus. Namun, data/informasi 

yang akurat dan sistematis mengenai kasus maupun diskursus soal hukuman mati di 

Indonesia relatif sulit ditemukan. Oleh karenanya, ICJR berkomitmen untuk 

menyediakan Database Hukuman Mati Indonesia yang dapat mempermudah akses 

terhadap data/informasi secara sistematis terkait penerapan hukuman mati di 

Indonesia. 

Database ini berisi informasi terkait kasus hukuman mati yang dikumpulkan melalui  

proses verifikasi dan pemeriksaan berganda (double checking) dengan merujuk pada 

sumber-sumber dan dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan website SIPP 

pengadilan negeri. Penerapan hak-hak fair trial dan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan atau menolak hukuman mati menjadi temuan paling penting yang 

diharapkan dapat digali berdasarkan informasi yang tersedia dalam database ini. 

Database Hukuman Mati Indonesia akan terus dikembangkan dan proses pembaruan 

data untuk menyediakan informasi kasus hukuman mati yang saat ini hampir 

menyentuh angka seribu kasus juga diharapkan dapat dilakukan secara konsisten. 

Semoga database ini dapat bermanfaat untuk mendorong lebih banyak penelitian 

maupun kegiatan advokasi kasus hukuman mati lainnya yang berorientasi pada 

penghapusan hukuman mati melalui temuan-temuan informasi dalam database.  

Uraian metodologi dalam tulisan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya replikasi 

untuk pembuatan database-database lainnya yang berbasiskan data kasus/perkara dan 

putusan pengadilan untuk kepentingan pembuatan kebijakan berbasiskan bukti dan 

pada akhirnya juga berdampak pada akses terhadap keadilan yang lebih baik bagi para 

pencari keadilan. 

 

Jakarta, 27 April 2022 

Hormat Kami, 

Erasmus A. T. Napitupulu 

Direktur Eksekutif ICJR 
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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

Kebijakan hukuman mati tidak hanya dilihat sebagai isu hukum, namun terdapat juga 

aspek sosiologis, filosofis, dan regilius yang tertanam dalam masyarakat yang 

mempengaruhi kebijakan hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati bahkan dapat 

dijadikan sebagai isu yang dipolitisasi sehingga mampu menyuburkan penerapan 

hukuman yang populis (penal populism).1  

Penggunaan hukuman mati yang populis terjadi ketika hukuman mati dimanfaatkan 

untuk meraih simpati politik atau sengaja ditujukan untuk agenda politik tertentu. Hal 

tersebut dilakukan dengan mengeksploitasi suasana kebatinan masyarakat yang 

mengutuk kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan sadis atau perkosaan yang 

merenggut nyawa anak-anak. Dalam suasana kebatinan seperti ini, Pemerintah akan 

dipandang mampu melakukan tugasnya dalam memenuhi “keadilan” ketika melakukan 

penghukuman yang keras.  

Dalam konteks Indonesia, pada 2015, suasana kebatinan masyarakat untuk 

penggunaan pidana mati dibentuk dengan munculnya slogan “Indonesia Darurat 

Narkoba” untuk menjustifikasi perlunya tindakan tegas dalam upaya pemberatasan 

narkotika. Sejak saat itu, kejahatan narkotika dipandang sepenuhnya menjadi masalah 

pidana yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum tanpa sama sekali 

memperhatikan aspek kesehatan masyarakat. Penjatuhan hukuman mati terhadap 

kasus-kasus narkotika dianggap sebagai tindakan yang tegas dan cara yang paling 

ampuh untuk melakukan perang terhadap narkotika. Angka tuntutan dan penjatuhan 

hukuman mati mengalami kenaikan yang sangat drastis pada 2015, yakni dari hanya 13 

tuntutan hukuman mati pada 2014 naik menjadi 86 tuntutan hukuman mati pada 2015, 

dimana 79 diantaranya merupakan kasus narkotika.2 Kemudian angka penjatuhan 

hukuman mati untuk kasus-kasus narkotika juga naik dari 7 kasus pada 2014 menjadi 

36 kasus pada 2015.3 Tidak hanya itu, eksekusi terhadap terpidana mati juga tercatat 

paling banyak dilakukan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dibandingkan 

dengan pada masa presiden-presiden sebelumnya, yakni terhadap 18 orang yang 

kesemuanya terjerat tindak pidana narkotika.4 

 
1  Zainal Abidin, et al., Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia, Institute 

for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 283-289. (Dokumen dapat diakses melalui: https://icjr.or.id/wp-
content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf)  

2  Ibid., hal. 131. 
3  Ibid., hal. 130. 
4  Muhammad Nur Rochmi, Eksekusi Hukuman Mati Di Era Jokowi-JK Naik Tajam, 

https://beritagar.id/artikel/berita/eksekusi-hukuman-mati-di-era-jokowi-jk-naik-tajam, diakses pada 19 Februari 2020. 

https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf
https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf
https://beritagar.id/artikel/berita/eksekusi-hukuman-mati-di-era-jokowi-jk-naik-tajam
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Kondisi-kondisi tersebut akhirnya menyebabkan adanya kesulitan untuk memandang 

kebijakan hukuman mati secara rasional, terlebih bagi para pembuat kebijakan yang 

merupakan bagian dari masyarakat yang juga terpapar dengan paradigma penerapan 

hukuman mati yang populis. Penelitian ICJR yang diterbitkan pada 2019 mengamati pola 

pelanggaran hak-hak fair trial dalam mengadili terdakwa yang diancam dengan 

hukuman mati. Penelitian yang didasarkan pada data 306 putusan pengadilan tersebut 

akhirnya menyimpulkan bahwa hukuman mati rentan untuk diterapkan terhadap kasus 

salah tangkap, rekayasa kasus, kasus-kasus yang terdapat dugaan penyiksaan dalam 

mendapatkan pengakuan, hingga terhadap kasus-kasus tertentu yang sebenarnya 

dirasa tidak proporsional untuk dijatuhi pidana mati.5 Terdapat fenomena penjatuhan 

pidana mati melanggar hak fair trial tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan 

pidana. 

Oleh karenanya, agenda perubahan kebijakan hukuman mati melalui reformasi hukum 

pidana dan peradilan pidana perlu didorong untuk menjamin adanya pemenuhan hak-

hak fair trial khususnya bagi tersangka dan terdakwa yang diancam dengan hukuman 

mati maupun bagi terpidana mati. Selain itu, langkah-langkah untuk memerangi 

penggunaan hukuman mati yang populis juga perlu dilakukan.  

Hal ini dapat dilakukan dengan pertama kali dan yang utama memberikan informasi 

kepada masyarakat umum mengenai bagaimana kasus-kasus hukuman mati 

diterapkan sehingga dapat tercipta pandangan yang rasional terhadap penjatuhan 

hukuman mati. Salah satu cara untuk dapat berkontribusi dalam agenda-agenda 

tersebut adalah dengan menyediakan informasi terkait kasus-kasus hukuman mati 

melalui sebuah “Database Hukuman Mati Indonesia” yang dapat diakses oleh publik 

baik untuk kepentingan penelitian ilimiah, advokasi kebijakan, maupun hanya sekedar 

untuk menelusuri kasus per kasus yang pernah dijatuhi hukuman mati di Indonesia. 

 
5  Zainal Abidin, et. al., Op.Cit., hal. 284. 
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1.2. Tujuan 

Kebutuhan akan adanya database menjadi relevan sebab untuk mendorong 

pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Saat ini masih 

terdapat masalah ketersediaan data yang terbatas untuk keperluan penelitian dan 

advokasi. Oleh sebab itu, tiap-tiap dataset dalam database ini akan menyediakan 

informasi yang dapat bermanfaat untuk diolah dalam berbagai penelitian untuk melihat 

berbagai aspek dari penerapan hukuman mati. Sehingga harapannya, keberadaan 

database ini dapat mendorong lebih banyak penelitian maupun agenda advokasi yang 

berbasis bukti khususnya yang terkait dengan isu hukuman mati karena akses untuk 

mendapatkan data menjadi lebih mudah.  

Selain menyediakan rincian informasi per kasusnya, Database Hukuman Mati Indonesia 

juga akan menyediakan dokumen berupa putusan pengadilan tiap tingkatan 

pemeriksaan di persidangan, termasuk beberapa keputusan Grasi (jika dimungkinkan). 

Dengan demikian, setiap orang akan dapat menelusuri dan mengetahui berbagai 

informasi detail mengenai tiap-tiap kasus hukuman mati termasuk uraian 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan yang disediakan dalam database 

secara sistematis. Paper singkat ini akan membahas lebih dalam mengenai proses 

pengumpulan dan pengelolaan data serta jenis-jenis informasi yang ditampilkan dalam 

database.  
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Bab II 

Tentang Database Hukuman Mati Indonesia 

2.1. Deskripsi Kasus Hukuman Mati 

Dalam database ini, yang dimaksud dengan kasus hukuman mati adalah kasus-kasus 

pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati. Kasus-kasus yang 

dituntut dengan hukuman mati meskipun hingga putusan tingkat akhir tidak pernah 

dijatuhi hukuman mati akan tetap masuk dalam database. 

Kemudian untuk kriteria “diputus” tidak hanya merujuk untuk tingkat terakhir 

pemeriksaan perkara, namun dapat juga merujuk pada tiap-tiap tingkatan perkara yang 

tersedia. Sehingga dalam database ini juga akan memuat kasus-kasus yang dari awal 

tidak dituntut dengan hukuman mati dan pada tingkat pemeriksaan terakhir pun, yang 

menjadikannya berkekuatan hukum tetap seperti kasasi atau peninjauan kembali, juga 

tidak dijatuhi hukuman mati. Namun terdakwa dalam perkara tersebut misalnya 

sempat dijatuhi hukuman mati pada tingkatan pemeriksaan sebelumnya, yakni pada 

tingkat banding atau tingkat pertama. Setiap kasus yang memenuhi kriteria tersebut 

juga akan tetap tercatat dalam database. Oleh karenanya, kasus-kasus hukuman mati 

dalam database ini tidak hanya terbatas pada kasus-kasus yang hingga tingkat 

terakhirnya dijatuhi hukuman mati, atau secara singkat data ini bukan hanya data 

penjatuhan hukuman mati. 

2.2. Deskripsi Database Hukuman Mati Indonesia 

Database Hukuman Mati Indonesia dapat diakses melalui website: hukumanmati.id 

yang dikelola oleh ICJR. Informasi yang tercantum dalam database merupakan 

informasi yang terkait dengan perkara maupun diri terdakwa. Sedangkan terkait 

dengan jenis-jenis dokumen yang tersedia dalam database ini terdiri dari dokumen 

putusan pengadilan, dokumen penetapan pengadilan, dan dokumen Keputusan Grasi.  

Dokumen putusan pengadilan meliputi dokumen putusan tingkat pertama, tingkat 

banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan penetapan pengadilan. Dokumen 

penetapan pengadilan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi 

pemberitahuan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan kedua kali atau 

lebih tidak diteruskan ke Mahkamah Agung. Dokumen Keputusan Grasi juga penting 

untuk diperoleh karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat 

berubah menjadi bentuk hukuman lainnya melalui pemberian grasi oleh Presiden. Hal 

tersebut menjadi signifikan dalam proses pengumpulan data khususnya untuk 

mengetahui jumlah terpidana mati yang sedang berada dalam masa tunggu eksekusi 

(deathrow). 



 

9 

Setiap data kasus maupun data terpidana dalam database ini sengaja tidak memuat 

nama terpidana yang bersangkutan untuk melindungi data pribadi yang bersangkutan. 

Identifikasi data oleh karenanya dilakukan dengan menggunakan nomor register 

perkara. Namun nama terpidana masih mungkin ditemukan termuat dalam dokumen 

putusan yang tersedia dalam database ini yang hanya akan tersedia untuk kasus-kasus 

yang pernah menjadi bahan penelitian maupun kasus-kasus penting yang telah 

mendapat exposure publik sebelumnya, dan ini menjadi bagian keterbukaan infomasi 

dalam putusan. Sekalipun terdapat nama tersebut, kami tetap menghormati 

kerahasiaan nama-nama tersebut dalam deskripsi lainnya. 

Sebanyak 14 jenis informasi terkait perkara dan 6 jenis informasi terkait diri 

terdakwa/terpidana yang akan ditampilan dalam Database Hukuman Mati Indonesia. 

Adapun rincian informasi tersebut antara lain sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Ragam Informasi Terkait Perkara dalam Database Hukuman Mati Indonesia 

Informasi Terkait Perkara 

1.  Nomor 

Register 

Perkara 

 

 

 

Nomor register perkara pada pengadilan tingkat pertama yang 

dapat mengandung banyak informasi penting untuk melacak 

suatu kasus seperti: kisaran waktu kejadian (dilihat dari tahun), 

tempat kejadian (dilihat dari kode pengadilan negeri yang 

mengadili perkara), dan jenis perkara (pidana umum atau pidana 

khusus). 

2.  Tahun Perkara 

 

Mengikuti tahun yang tencantum dalam nomer register perkara 

pengadilan tingkat pertama 

3.  Jenis Perkara Dipilih dari kategori jenis-jenis tindak pidana yang pasal dakwaan 

atau pasal yang dikenakannya mengandung ancaman pidana 

mati. Adapun pilihannya antara lain dapat berupa: 

1) Tindak Pidana Terorisme,  

2) Tindak Pidana Narkotika,  

3) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,  

4) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, 

5) Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dengan Pemberatan, 

6) Tindak Pidana Membahayakan Sandang Pangan, 

7) Tindak Pidana Ekonomi, 

8) Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, 

9) Tindak Pidana Korupsi, 

10) Tindak Pidana Makar, 

11) Tindak Pidana Perang/Permusuhan terhadap Negara, 

12) Tindak Pidana Pengkhianatan saat Perang, 

13) Tindak Pidana Pembajakan Kapal Mengakibatkan Kematian, 
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14) Tindak Pidana Pemerasan dengan Pemberatan, 

15) Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api, 

16) Tindak Pidana Psikotropika, 

17) Tindak Pidana Penerbangan,  

18) Tindak Pidana Pengkhianatan Militer, 

19) Tindak Pidana Pemberontakan Militer, 

20) Tindak Pidana Pemata-mataan Militer, 

21) Tindak Pidana Pengacauan Militer, 

22) Tindak Pidana Desersi Militer, 

23) Tindak Pidana Menggagalkan Operasi Militer, 

24) Tindak Pidana Perampokan Militer dengan Pemberatan, 

25) Tindak Pidana Kekerasan Dalam Waktu Perang, 

26) Tindak Pidana Merusak Perjanjian Dengan Musuh, 

27) Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam 

Waktu Perang, 

28) Tindak Pidana Perlawanan Nyata Bersama (Muiterij), 

29) Tindak Pidana Memberi Tanda Menyerah Dalam 

Pertempuran, 

30) Tindak Pidana Melanggar Janji Penawanan Perang, 

31) Tindak Pidana Dalam Waktu Perang Militer, dan 

32) Tindak Pidana Menyalahgunakan Wewenang Militer. 

4.  Tanggal 

Putusan  

Masing-masing tanggal dikeluarkannya putusan pada pengadilan 

tingkat pertama, pada tingkat banding, pada tingkat kasasi, dan 

pada peninjauan kembali 

5.  Nama 

Pengadilan 

Tempat pengadilan negeri tingkat pertama dan tingkat banding 

yang mengadili perkara 

6.  Dakwaan Seluruh pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

beserta bentuk dakwaannya yang dapat meliputi: Subsidaritas, 

Alternatif, Kumulatif, Tunggal, maupun kombinasi antaranya. 

7.  Tuntutan Pasal dan jenis hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

8.  Amar Putusan Pasal dan jenis hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tingkat 

pertama, putusan tingkat banding, putusan tingkat kasasi, dan 

putusan peninjauan kembali 

9.  Sifat Putusan Dari putusan upaya hukum biasa maupun luar biasa dengan 

mengikuti redaksi dalam amar putusan yang dapat meliputi:  

1) Menguatkan (dalam putusan banding) 

2) Mengubah (dalam putusan banding) 

3) Membatalkan (dalam putusan banding/kasasi) 

4) Memperbaiki (dalam putusan banding/kasasi) 

5) Menolak (dalam putusan kasasi jika terhadap permohonan 
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dari jaksa penuntut umum) 

6) Ditolak (dalam putusan kasasi jika terhadap permohonan dari 

terdakwa) 

7) N.O. (dalam hal permohonan upaya hukum tidak dapat 

diterima) 

8) Mengabulkan (dalam putusan peninjuan kembali) 

 

Mengenai permohonan kasasi yang dikabulkan, maka sifat 

putusan tersebut langsung tertulis sebagaimana dalam amar 

putusan yakni antara “membatalkan” atau “memperbaiki” 

putusan yang dimintakan kasasi sesuai dengan redaksi yang 

digunakan.  

 

Kemudian dalam hal status putusan tertulis “mengubah” atau 

“memperbaiki”, maka hal-hal yang diubah/diperbaiki juga akan 

dituliskan yakni antara lain: pada bagian hukuman, pada bagian 

kualifikasi, pada bagian barang bukti, pada bagian biaya perkara, 

atau pada bagian lain-lain. 

 

Sedangkan mengenai pembedaan untuk penolakan permohonan 

kasasi dari jaksa penuntut umum yang menggunakan istilah 

“menolak” dan untuk penolakan permohonan kasasi dari 

terdakwa  yang menggunakan istilah “ditolak” perlu dilakukan 

untuk dapat melihat kecenderungan sikap hakim agung dalam 

mengadili kasus-kasus hukuman mati dalam tingkat kasasi. 

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengamati 

penerapan hak terdakwa untuk mengajukan appeal kepada 

pengadilan yang lebih tinggi. Sebab apabila tertulis “ditolak” maka 

dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam kasus tersebut 

mengajukan upaya hukum kasasi, namun jika tertulis “menolak” 

maka hal tersebut mengindikasikan bahwa bukan terdakwa yang 

mengajukan upaya hukum kasasi melainkan jaksa penuntut 

umum. 

10.  Grasi  Jika terdapat informasi mengenai permohonan grasi yang  

berhasil didapatkan selama penelusuran kasus dilakukan, maka 

akan tertulis apakah permohonan tersebut dikabulkan, ditolak, 

atau sedang dalam proses pengajuan. 

11.  Penuntut 

Umum 

Informasi yang berisi nama Jaksa Pununtut Umum dalam perkara 

yang bersangkutan 

12.  Majelis Hakim Informasi yang berisi nama-nama Majelis Hakim pemeriksa 
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perkara pada seluruh tingkatan, mulai dari tingkat pertama, 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali 

13.  Bantuan 

Hukum 

Status ketersediaan maupun perolehan pendampingan penasihat 

hukum untuk masing-masing tingkatan persidangan mulai dari 

persidangan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali, yang dapat berisi: 

1) Ada 

2) Ada - Tunjuk Sendiri 

3) Ada - Penunjukan 

4) Ada - Penunjukkan dan Tunjuk Sendiri 

5) Tidak Diketahui 

6) Tidak Ada 

7) Tidak Ada - Menolak didampingi 

 

Mengenai ketersediaan penasihat hukum, maka pilihan informasi 

yang ditampilkan dapat berupa: (a) “Ada” (jika dapat diketahui 

secara pasti dalam putusan terdapat penasihat hukum), “Tidak 

Ada” (jika dapat diketahui secara pasti dalam putusan bahwa 

tidak ada penasihat hukum yang mendampingi), dan “Tidak 

Diketahui” (jika tidak dapat diketahui secara pasti apakah 

terdakwa didampingi atau tidak didampingi berdasarkan 

informasi yang ada dalam putusan)   

 

Kemudian dalam hal terdapat pendampingan dari penasihat 

hukum (“Ada”), maka selanjutnya akan dituliskan informasi 

mengenai perolehan pendampingannya berdasarkan skenario-

skenario berikut: (a) apabila penasihat hukum diperoleh melalui 

penunjukkan oleh Majelis Hakim (“Ada - Penunjukkan”), (b) apabila 

terdakwa memilih sendiri penasihat hukumnya yang ditandai 

dengan adanya surat kuasa khusus yang disebut dalam putusan 

(“Ada - Tunjuk Sendiri”), (c) apabila  tidak dapat diketahui secara 

pasti bagaimana perolehan penasihat hukumnya namun hanya 

dapat dipastikan bahwa terdapat penasihat hukum yang 

mendampingi (“Ada - Tidak Diketahui”), atau (d) apabila dalam 

masa persidangan terdapat penggantian penasihat hukum yang 

ditunjuk Majelis Hakim dengan penasihat hukum yang dipilih 

sendiri oleh terdakwa (“Ada - Penunjukkan dan Tunjuk Sendiri”). 

 

Sedangkan untuk pilihan “Tidak Ada” dapat bermakna bahwa 

terdakwa “Menolak untuk Didampingi” atau memang benar-benar 
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tidak disediakan pendampingan penasihat hukum untuknya yang 

mana hal tersebut telah dinyatakan secara eksplisit dalam 

putusan. 

 

Tabel 2.2 Ragam Informasi Terkait Diri Terdakwa/Terpidana dalam Database Hukuman Mati Indonesia 

Informasi Diri Terdakwa/Terpidana 

1. Jenis Kelamin 

 

Merujuk pada informasi yang tertulis dalam kolom identitas pada 

dokumen putusan atau dalam website SIPP pengadilan negeri 

yang mengadili (dalam hal dokumen putusan perkara yang 

bersangkutan tidak tersedia namun informasi terkait identitas 

terdakwa dicantumkan dalam website SIPP) 

2. Usia dan Tempat/ 

Tanggal Lahir 

 

Merujuk pada informasi yang tertulis dalam kolom identitas pada 

dokumen putusan atau dalam website SIPP pengadilan negeri 

yang mengadili (dalam hal dokumen putusan perkara yang 

bersangkutan tidak tersedia namun informasi terkait identitas 

terdakwa dicantumkan dalam website SIPP) 

3. Kewarganegaraan 

 

Merujuk pada informasi yang tertulis dalam kolom identitas pada 

dokumen putusan atau dalam website SIPP pengadilan negeri 

yang mengadili (dalam hal dokumen putusan perkara yang 

bersangkutan tidak tersedia namun informasi terkait identitas 

terdakwa dicantumkan dalam website SIPP) 

 

Apabila dalam dokumen putusan menyebutkan nama negara 

yang tidak dikenal berdasakan nama-nama negara resmi di dunia, 

maka dalam kolom ini akan langsung dituliskan nama negara 

yang sebenarnya dimaksud berdasarkan analisis dari putusan 

yang bersangkutan. Adanya kekeliruan penulisan dalam putusan 

tersebut dapat terlihat ketika nama negara yang tercantum dalam 

database berbeda dengan nama negara yang tertulis pada kolom 

identitas terdakwa dalam putusan. 

4. Pekerjaan 

 

Merujuk pada informasi yang tertulis dalam kolom identitas pada 

dokumen putusan atau dalam website SIPP pengadilan negeri 

yang mengadili (dalam hal dokumen putusan perkara yang 

bersangkutan tidak tersedia namun informasi terkait identitas 

terdakwa dicantumkan dalam website SIPP) 

 

Apabila dalam dokumen putusan menuliskan jenis pekerjaan 

yang bersifat spesifik seperti “Dokter”, “Nelayan”, “Anak Buah 

Kapal”, “Mekanik”, “Petani”, “Konsultan”, “Supir”, “Ibu Rumah 
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Tangga”, “Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan”, dan lain-lain, 

maka informasi yang dicantumkan dalam database ini akan 

mengikuti redaksi yang digunakan dalam dokumen putusan. 

Namun untuk menjaga konsistensi, maka terhadap jenis-jenis 

pekerjaan tertentu yang sama namun istilah yang digunakan 

berbeda-beda dalam berbagai putusan maka redaksinya akan 

diseragamkan, misalnya untuk istilah “Pedagang” akan ditulis 

menjadi “Wiraswasta”.  

5. Status Terakhir Merujuk pada status terdakwa atau terpidana yang diketahui dari 

proses penelusuran perkara yang bersangkutan, antara lain dapat 

berisi: 

1) “Dalam Deret Tunggu Eksekusi” (konfirmasi berdasarkan 

Data Terpidana Mati yang dikeluarkan secara resmi oleh 

Kementerian Hukum dan HAM dan/atau dokumen putusan 

yang tersedia; status ini terbagi menjadi 3 jenis: (a) “Masuk 

dalam Data Terpidana Mati Kemenkumham, (b) “Terpidana 

Mati dalam Proses Upaya Hukum”, (c) “Terpidana Mati 

Berdasarkan Putusan Terakhir” – yang tidak diketahui status 

pengajuan upaya hukumnya) 

2) “Meninggal Dunia dalam Tahanan/Deret Tunggu” (konfirmasi 

berdasarkan wawancara dengan petugas pada pengadilan 

negeri yang menangani perkara yang bersangkutan ketika 

pengumpulan data putusan dilakukan, website SIPP 

pengadilan negeri yang mengadili perkara yang 

bersangkutan, dan/atau berdasarkan pemberitaan media) 

3) “Melarikan Diri” (konfirmasi berdasarkan wawancara dengan 

petugas pada pengadilan negeri yang menangani perkara 

yang bersangkutan ketika pengumpulan data putusan 

dilakukan dan/atau berdasarkan pemberitaan media) 

4) “Hukuman Mati Diubah” (status diberikan bagi terpidana 

mati yang pada tingkatan pemeriksaan sebelumnya divonis 

pidana mati namun kemudian dianulir oleh pengadilan yang 

lebih tinggi dan berkekuatan hukum tetap atau terpidana 

yang bersangkutan mendapat grasi; konfirmasi berdasarkan 

dokumen putusan berkekuatan hukum tetap atau dokumen 

Keputusan Grasi yang tersedia) 

5) “Tuntutan Hukuman Mati Tidak Dikabulkan” (status diberikan 

bagi terpidana yang sebelumnya dituntut pidana mati 

namun hingga putusannya berkekuatan hukum tetap sama 

sekali tidak pernah divonis pidana mati pada seluruh tingkat 
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pemeriksaan; konfirmasi berdasarkan penelusuran perkara 

pada website SIPP pengadilan negeri yang mengadili perkara 

yang bersangkutan dan/atau berdasarkan dokumen putusan 

berkekuatan hukum tetap) 

6) “Telah Dieksekusi” (konfirmasi berdasarkan pemberitaan 

media sebab pelaksanaan eksekusi mati wajib untuk 

dipublikasikan) 

7) “Proses Penuntutan” (konfirmasi berdasarkan penelusuran 

perkara pada website SIPP pengadilan negeri yang mengadili 

perkara yang bersangkutan) 

8) “Proses Upaya Hukum” (status diberikan bagi terpidana 

kasus hukuman mati yang sedang menempuh proses upaya 

hukum biasa maupun luar biasa dan pada tingkat terakhir 

pemeriksaan tidak divonis pidana mati; konfirmasi 

berdasarkan penelusuran perkara pada website SIPP 

pengadilan negeri yang mengadili perkara yang 

bersangkutan) 
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Bab III 

Metodologi  

Data dalam Database Hukuman Mati Indonesia terdiri dari: (a) informasi kasus 

hukuman mati, (b) dokumen putusan kasus hukuman mati di Indonesia, (c) hasil 

penelitian tentang hukuman mati, dan (d) artikel tentang perkembangan diskursus 

hukuman mati. Data kasus dan dokumen putusan hukuman mati mulai dihimpun sejak 

Juli 2017 dan masih akan terus diperbarui dan diunggah secara berkala untuk seluruh 

data yang berjumlah total 976 data kasus dan 1102 data terpidana mati per 25 

Januari 2022 dengan rekor data terlama yakni data kasus tahun 1969. Berdasarkan jenis 

data tersebut, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat 

dibedakan menjadi: (a) metode penelusuran informasi kasus dan (b) metode 

pengumpulan dokumen putusan, yang dilakukan baik secara digital maupun secara 

manual.  

3.1. Metode Penelusuran Informasi Kasus 

Langkah-langkah yang diterapkan dalam menelusuri kasus-kasus hukuman mati dapat 

berbeda untuk tiap-tiap kasusnya karena bergantung pada ketersediaan informasi awal 

mengenai masing-masing kasus tersebut. Ketersediaan informasi awal tersebut juga 

menentukan bentuk-bentuk metode yang digunakan apakah akan dilakukan 

penelusuran secara digital atau secara manual. Proses pemeriksaan secara berlapis 

(double check) juga diterapkan untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh dari 

setiap tahapan penelusuran kasus sebelum informasi tersebut ditetapkan sebagai data 

mentah hasil penelusuran kasus hukuman mati dalam sebuah dokumen Ms. 

Excel yang dikelola secara internal oleh ICJR. Tujuan penelusuran kasus dalam hal ini 

adalah untuk melengkapi seluruh informasi baik yang terkait perkara maupun terkait 

diri terdakwa/terpidana yang akan ditampilkan dalam Database Hukuman Mati 

Indonesia.  
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Secara umum, proses penelusuran 

kasus-kasus hukuman mati diawali 

dengan menggunakan metode digital 

melalui penelusuran pada media 

daring. Penggunaan Google Alerts 

untuk menjaring kasus-kasus 

hukuman mati yang pernah 

diterbitkan media daring dipilih 

menjadi langkah sistematis dalam 

membatasi lingkup penelusuran kasus 

khususnya yang diperoleh dari mesin 

pencarian. Hasil penelusuran Google 

Alerts akan terhubung dengan email  

secara otomatis. Pengaturan Google 

Alerts diaktifkan dengan memasukkan 

kata kunci yang relevan, dalam hal ini 

yaitu kata-kata “pidana mati” dan 

“hukuman mati”, sehingga setiap 

informasi dalam mesin pencarian 

Google yang memuat kata-kata 

tersebut akan secara otomatis terkumpul dan dirangkum dalam sebuah Email 

Pemberitahuan Google Alerts (Gambar 3.1). Email tersebut berisi daftar artikel-artikel 

yang diterbitkan pada hari itu yang memuat kata-kata kunci yang dimaksud.  

Artikel pemberitaan yang membahas kasus hukuman mati yang diterbitkan media 

daring biasanya akan memberikan informasi setidaknya mengenai nama terdakwa, 

jenis perkara, dan tempat pengadilan negeri dimana kasus hukuman mati tersebut 

disidangkan. Berdasarkan informasi tersebut, tahapan penelusuran kasus dilanjutkan 

dengan melakukan penelusuran perkara melalui website Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) yang tersedia untuk setiap pengadilan negeri yang ada di 

Indonesia.  

Gambar 3.1 Isi Email Pemberitahuan Google Alerts 
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Gambar 3.2 Website SIPP Pengadilan Negeri Soasiu 

Sumber: http://sipp.pn-soasio.go.id/list_perkara 

Penelusuran kasus melalui website SIPP juga dapat dikategorikan sebagai upaya 

pemeriksaan berlapis untuk memastikan bahwa terdakwa yang diberitakan dalam 

artikel media daring tersebut benar dituntut atau telah divonis dengan hukuman mati. 

Apabila proses pemeriksaan perkara masih berlangsung misalnya dalam hal masih 

terdapat upaya hukum yang ditempuh, maka perkembangan proses pemeriksaan 

tersebut juga dapat diamati melalui Informasi Detil Perkara yang tersedia dalam 

website SIPP (Gambar 3.3). 

 

Sumber: http://sipp.pn-sangatta.go.id/index.php/detil_perkara 

Gambar 3.3 Informasi Detil Perkara pada Website SIPP Pengadilan Negeri Sangatta 
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Kasus-kasus hukuman mati yang mungkin tidak muncul dalam pemberitahuan Google 

Alerts, misalnya karena kasus-kasus tersebut tidak diberitakan oleh media daring, juga 

dapat ditelusuri melalui website SIPP. Sehingga, untuk memperkecil peluang adanya 

kasus hukuman mati yang terlewat ketika mendokumentasikan data mentah untuk 

database, maka penelusuran kasus dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh saksi 

mahkota yang ada dalam uraian dakwaan. Dalam website SIPP, informasi tersebut 

biasanya (namun tidak selalu) tersedia di bagian kolom Data Umum pada Informasi 

Detail Perkara.  

Saksi mahkota atau saksi yang juga terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitsing) 

kemungkinan besar juga dapat dituntut atau diputus dengan hukuman mati seperti 

halnya terdakwa dalam kasus hukuman mati yang bersangkutan. Dalam konteks ini, 

proses penelusuran kasus dalam Database Hukuman Mati Indonesia menggunakan 

pendekatan yang melihat konstruksi kasus secara utuh, yang ditandai dengan 

mengidentifikasi semua orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. 

Penelusuran dilakukan dengan meletakkan nomer register perkara atau nama-nama 

saksi yang disebutkan dalam dakwaan tersebut dalam mesin pencarian website SIPP. 

Pencarian dengan menerka nomor register perkara terdekat dengan nomor register 

perkara yang diketahui merupakan langkah yang paling mudah karena nomor register 

perkara dari masing-masing terdakwa yang dituntut secara terpisah tersebut umumnya 

selalu berurutan dengan nomor register terdakwa dalam kasus yang bersangkutan.  

Gambar 3.4 Uraian Dakwaan pada Bagian Data Umum Informasi Detail Perkara Website SIPP Pengadilan 

Negeri Kuala Simpang yang Mencantumkan Nama-Nama Saksi Mahkota 

Sumber: http://sipp.pn-kualasimpang.go.id/index.php/detil_perkara 

Penelusuran kasus-kasus hukuman mati juga dilakukan dengan memeriksa data 

Rekapitulasi Terpidana Mati yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM. Penelusuran dilakukan dengan meneliti nama-nama terpidana mati yang dilansir 

oleh Kemenkumham tersebut untuk memastikan semua kasus terpidana mati yang ada 
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daftar tersebut telah masuk dalam data mentah hasil penelusuran kasus hukuman 

mati. Surat permohonan untuk mendapatkan akses data rekapitulasi terpidana mati 

perlu ditujukan secara khusus kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Kemenkumham. Data rekapitulasi terpidana mati dimintakan setiap tahunnya selain 

untuk memperbarui data mentah hasil penelusuran kasus hukuman mati, data 

rekapitulasi tersebut juga dibutuhkan untuk keperluan penulisan Laporan Kebijakan 

Hukuman Mati Indonesia yang diluncurkan setiap tahun oleh ICJR. 

Akan tetapi, penelusuran kasus melalui data Rekapitulasi Terpidana Mati Dirjen PAS 

Kemenkumham terkadang dapat menemui kendala karena minimnya informasi yang 

tersedia dalam data rekapitulasi tersebut. Informasi awal yang tersedia yang dapat 

digunakan untuk penelusuran kasus lebih lanjut hanya berupa nama terpidana, jenis 

kasus, dan nomor putusan akhir. Apabila putusan terakhir kasus tersebut adalah 

putusan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka hal ini akan menyulitkan ketika 

putusan-putusan tersebut tidak tersedia dalam website Direktori Putusan Mahkamah 

Agung. Di sisi lain, untuk dapat menelusuri perkara melalui website SIPP, perlu terdapat 

setidaknya informasi mengenai nomor putusan (nomor register perkara) pengadilan 

tingkat pertama untuk dapat mengetahui tempat pengadilan negeri dan tahun perkara 

tersebut disidangkan. Di samping itu, upaya pengumpulan data terpidana mati pada 

2021 juga menemui kendala sebab data yang diberikan oleh Dirjen PAS Kemenkumham 

hanya berupa jumlah total dan tidak memuat informasi detil sebagaimana pada tahun-

tahun sebelumnya.6 

 

Terkait adanya keterbatasan tersebut, dengan demikian, cara yang dapat ditempuh 

untuk mengumpulkan informasi awal berupa tempat pengadilan negeri serta tahun 

perkara disidangkan adalah dengan melakukan penelusuran melalui mesin pencarian 

untuk menemukan pemberitaan terhadap terpidana tersebut yang mungkin pernah 

diterbitkan oleh media daring.  

3.2. Metode Pengumpulan Dokumen Putusan 

Informasi detail perkara yang tersedia dalam website SIPP sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya hampir telah memenuhi kebutuhan kelengkapan data khususnya untuk 

bagian informasi kasus yang ditampilkan dalam Database Hukuman Mati Indonesia. 

Namun, pemeriksaan berlapis tetap diperlukan untuk memastikan akurasi informasi 

yang didapatkan dari website SIPP tersebut. Oleh karenanya, verifikasi melalui putusan 

yang merupakan dokumen resmi pengadilan menjadi tahapan berikutnya sekaligus 

menjadi upaya double checking yang terakhir. Penelusuran informasi yang ada dalam 

 
6 Baca lebih lanjut mengenai kendala ini yang diuraikan dalam Laporan Tahunan ICJR tentang Kasus Hukuman Mati 2021: 
https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-di-Indonesia-2021-Ketidakpastian-
Berlapis-Menanti-Jaminan-Komutasi-Pidana-Mati-Sekarang.pdf, hal, 20. 

https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-di-Indonesia-2021-Ketidakpastian-Berlapis-Menanti-Jaminan-Komutasi-Pidana-Mati-Sekarang.pdf
https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-di-Indonesia-2021-Ketidakpastian-Berlapis-Menanti-Jaminan-Komutasi-Pidana-Mati-Sekarang.pdf
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dokumen putusan juga perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detil yang 

tidak tersedia dalam website SIPP, seperti informasi terkait dengan status bantuan 

hukum dan identitas terdakwa. 

Pengumpulan dokumen putusan dilakukan dalam satu rangkaian proses penelusuran 

kasus secara paralel. Pengumpulan dokumen dilakukan secara digital, yakni dengan 

mengunduh dokumen putusan yang tersedia pada website Direktori Putusan 

Mahkamah Agung, maupun secara manual dengan mengirimkan surat permohonan 

data/informasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau pengadilan 

tingkat pertama tempat kasus disidangkan. Surat permohonan tersebut juga dapat 

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal berkas kasus yang dicari tidak 

tersedia di Pengadilan Negeri tempatnya disidangkan.  

Dalam proses pengumpulan data untuk Database Hukuman Mati Indonesia, ICJR telah 

mengirimkan surat permohonan untuk mendapatkan dokumen putusan sejak Juli 2017 

hingga Februari 2020 kepada 114 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Tinggi, dan 2 

Pengadilan Militer. Nama-nama pengadilan yang dikirimi surat tersebut mengacu pada 

daftar pengadilan yang terdapat dalam data mentah hasil penelusuran kasus hukuman 

mati.  

Setelah surat permohonan dikirimkan, tahapan selanjutnya adalah melakukan 

konfirmasi dengan menghubungi kantor pengadilan melalui telepon dan email. 

Konfirmasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa surat permohonan telah 

diterima dan diproses serta untuk menentukan mekanisme perolehan dokumen 

putusan. Beberapa pengadilan negeri mengirimkan dokumen putusan via email atau 

via pos. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dokumen 

tersebut dikirim via email atau via pos,  atau apabila jalur komunikasi untuk melakukan 

konfirmasi tersebut tidak dapat ditempuh, maka perolehan dokumen putusan 

dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor pengadilan yang bersangkutan.  

Selama masa pengumpulan data, terhitung sebanyak 84 pengadilan negeri seluruh 

Indonesia telah dikunjungi untuk memperoleh dokumen putusan (lihat Tabel 3.1 warna 

hijau). Kemudian terdapat 23 pengadilan negeri dan 3 pengadilan tinggi yang tidak 

dikunjungi karena telah mengirimkan dokumen putusan yang dimintakan via email/pos 

(lihat Tabel 3.1 warna oranye). Sedangkan masih terdapat total 10 pengadilan yang 

terdiri dari 7 pengadilan negeri, 1 pengadilan tinggi, dan 2 pengadilan militer yang 

belum dikunjungi dan belum memberikan dokumen putusan yang dimintakan dalam 

surat permohonan (lihat Tabel 3.1 yang tidak berwarna).  
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1 PN Sorong 41 PN Pekanbaru 81 PN Depok

2 PN Manokwari 42 PN Mempawah 82 PN Bekasi

3 PN Tanjung Karang 43 PN Kandangan 83 PN Cibadak

4 PN Semarapura 44 PN Padang 84 PN Cibinong

5 PN Kota Bumi 45 PN Malili 85 PN Cirebon

6 PN Maumere 46 PN Bukittinggi 86 PN Watampone

7 PN Liwa 47 PN Prabumulih 87 PN Bale Bandung

8 PN Bengkulu 48 PN Palembang 88 PN Baturaja

9 PN Palangkaraya 49 PN Sengeti 89 PN Jakarta Barat

10 PN Mungkid 50 PN Semarang 90 PN Jakarta Pusat

11 PN Kota Agung 51 PN Lubuk Basung 91 PN Jakarta Timur

12 PN Sleman 52 PN Makassar 92 PN Jakarta Utara

13 PN Poso 53 PN Kuala Tungkal 93 PN Jakarta Selatan

14 PN Kendari 54 PN Probolinggo 94 PN Mataram

15 PN Denpasar 55 PN Putussibau 95 PN Medan

16 PN Purwokerto 56 PN Samarinda 96 PN Rokan Hilir

17 PN Sambas 57 PN Sanggau 97 PN Serang

18 PN Cilacap 58 PN Slawi 98 PN Tangerang

19 PN Banjarmasin 59 PN Sungailiat 99 PN Tanjung Balai

20 PN Boyolali 60 PN Tanjung Balai Karimun 100 PT Kalimantan Barat

21 PN Manado 61 PN Tebo 101 PN Pangkajene

22 PN Wonogiri 62 PN Stabat 102 Pengadilan Militer Bandung

23 PN Ternate 63 PN Tarakan 103 Pengadilan Militer Jakarta

24 PN Sukoharjo 64 PN Tembilahan 104 PT Sulawesi Tenggara

25 PN Ambon 65 PN Pangkal Pinang 105 PT Jambi

26 PN Kayuagung 66 PN Pontianak 106 PT Jawa Barat

27 PN Payakumbuh 67 PN Bangkalan 107 PN Jombang

28 PN Lubuk Pakam 68 PN Bengkalis 108 PN Sekayu

29 PN Makale 69 PN Brebes 109 PN Kalianda

30 PN Tulungagung 70 PN Gunung Sitoli 110 PN Purwakarta

31 PN Tanjung Pinang 71 PN Dumai 111 PN Pangkalan Bun

32 PN Siak Sri Indrapura 72 PN Balikpapan 112 PN Tanjung Selor

33 PN Banjarbaru 73 PN Banda Aceh 113 PN Pare-Pare

34 PN Bangko 74 PN Maros 114 PN Palu

35 PN Sangatta 75 PN Surabaya 115 PN Bandung

36 PN Purbalingga 76 PN Biruen 116 PN Rangkasbitung

37 PN Lamongan 77 PN Meulaboh 117 PN Banyuwangi

38 PN Sumenep 78 PN Simpang Tiga Redelong 118 PN Amlapura

39 PN Pinrang 79 PN Sigli 119 PN Kabanjahe

40 PN Batam 80 PN Tapaktuan 120 PN Curup

Tabel 3.1 Hasil Pemetaan Pengadilan yang Telah Dimintakan Dokumen Putusan Hukuman Mati 

Dokumen putusan dalam bentuk hardcopy kemudian disimpan dalam folder-folder yang 

bernomor berdasarkan wilayah per provinsi untuk memudahkan pencarian dokumen 

jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Penyimpanan ini bersifat sementara untuk selanjutnya 

terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan proses digitalisasi untuk mengubah 

dokumen versi hardcopy menjadi softfile dengan format teks yang dapat dibaca 

(readable text format).  

Proses dokumentasi terhadap dokumen putusan yang telah diperoleh dilakukan secara 

terintegrasi dalam data mentah hasil penelusuran kasus. Untuk kepentingan digitalisasi, 
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pendataan terhadap dokumen putusan versi hardcopy dibedakan dengan dokumen 

putusan versi softfile. Gambar 3.5 memperlihatkan perbedaan bentuk-bentuk dokumen 

putusan yang telah diperoleh dengan ditandai adanya perbedaan warna-warna yakni: 

warna oranye untuk dokumen yang masih dalam bentuk hardcopy), warna merah muda 

untuk dokumen yang diperoleh dalam bentuk softcopy, dan warna biru untuk dokumen 

hardcopy yang telah dilakukan digitalisasi menjadi softcopy sehingga tersedia dalam dua 

bentuk (hardcopy dan softcopy).  

Sumber: Data mentah hasil penelusuran kasus hukuman mati yang dikelola secara internal oleh ICJR 

 

3.3. Metode Pembaruan Data 

Proses pembaruan data (updating) berupa informasi kasus dan dokumen putusan 

dilakukan secara periodik setiap 1 hingga 3 bulan. Kegiatan updating tersebut bertujuan 

untuk menambahkan kasus-kasus hukuman mati yang baru, untuk mengetahui 

perkembangan kasus-kasus yang dalam masa updating sebelumnya masih dalam 

proses upaya hukum atau belum diputus oleh pengadilan, serta untuk mengumpulkan 

dokumen putusan yang tersedia pada website Direktori Putusan MA. Hasil dari proses 

pembaruan data ini dipublikasi dalam laporan situasi kebijakan hukuman mati yang 

selama ini diluncurkan ICJR setiap tahunnya sejak 2016. 

Gambar 3.5 Hasil Pendataan terhadap Dokumen Putusan Hukuman Mati yang Berhasil Dikumpulkan 
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Profil Penulis 

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, 

kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden 

University, Belanda. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR untuk mendalami isu hak-

hak fair trial, reformasi kebijakan narkotika, dan penerapan hukuman mati di Indonesia. 
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Profil ICJR 

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian 

independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem 

peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.  

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah 

mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa 

lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang 

kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini 

saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah 

ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati 

hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali 

hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana 

dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi 

sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem 

peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam 

kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan 

terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi 

pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo 

non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. 

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana 

agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu 

mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 

berusaha mengambil prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi 

dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan 

secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan 

pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR. 

Sekretariat: Jl. Komplek Dep. Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 

12520  

Phone/Fax: 02127807065 Email: infoicjr@icjr.or.id 
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