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BAB I
Pendahuluan

a. Latar Belakang

Penjatuhan hukuman mati berbeda dengan penjatuhan hukuman jenis lainnya karena
tidak ada kompensasi yang setimpal untuk mengganti rugi nyawa seseorang ketika
ditemukan kesalahan dalam proses mengadilinya di kemudian hari. Oleh karena
sifatnya yang irreversible tersebut, penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam
menangani kasus-kasus yang mana tersangka/terdakwanya terancam dihukum mati
sudah selayaknya memenuhi hak-hak fair trial dengan standar tertinggi dan tingkat
kehati-hatian yang paling maksimal. Penjatuhan hukuman mati yang melanggar hakhak fair trial merupakan pelanggaran terhadap hak atas hidup (right to life) dan
pelanggaran terhadap hak-hak atas peradilan yang adil itu sendiri.
Hak-hak fair trial meliputi (dan tidak terbatas pada): hak untuk mendapatkan bantuan
hukum yang efektif, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk terbebas dari
penyiksaan, hak untuk memeriksa/menguji saksi-saksi yang memberatkan, hak untuk
mengajukan banding (appeal), hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang
cukup untuk pembelaan, yang mana kesemua hak-hak tersebut telah diatur baik
dalam ketentuan hukum nasional (ex. KUHAP, UU HAM, dll) maupun hukum
internasional (ex. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – DUHAM, Kovenan Sipol).
Hak-hak tersebut jika sepenuhnya diterapkan dapat mencegah terjadinya putusan
yang keliru (wrongful conviction) terhadap tersangka/terdakwa/terpidana kasus
hukuman mati sehingga tidak perlu ada orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman
mati.
Penerapan hak-hak fair trial memposisikan mereka yang dihukum mati memiliki
standar penerapan yang ketat apabila hukuman mati masih ingin diterapkan. Standar
penjatuhannya menjadi sangat tinggi untuk memastikan bahwa hukuman tersebut
dijatuhkan tanpa ada keraguan sama sekali (beyond a reasonable doubt), baik dari
sisi Hakim ataupun proses yang dilakukan. Misalnya, dalam mayoritas kasus hukuman
mati yang diteliti oleh ICJR khususnya perkara narkotika, yakni sebanyak 55 dari 75
terdakwa tidak diberikan haknya untuk memeriksa saksi kunci yang memberatkan
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karena hingga terdakwa tersebut disidangkan, saksi kunci tersebut masih berada
dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).1 Konstruksi kasus yang dibangun menjadi tidak
utuh

sehingga

berpengaruh

terhadap

kualitas

pembuktian

perkara

yang

bersangkutan. Padahal pertimbangan kedudukan dan peran terdakwa dalam kasus
tersebut dapat mempengaruhi proposionalitas penjatuhan hukuman yang tidak
menutup kemungkinan misalnya berujung pada kesimpulan bahwa terdakwa
sebenarnya menjadi tidak layak untuk dijatuhi hukuman mati atau bahkan tidak dalam
posisi untuk diproses hukum.
Dalam konteks ini, maka Hakim memegang peranan yang sangat penting, sebab
dalam sistem Indonesia, hakim juga berperan sebagai juri, sehingga dalam
menjatuhkan putusan harus secara bersamaan yakin kejahatan sudah dilakukan dan
hukuman mati layak untuk dijatuhkan.
Oleh karenanya, pertimbangan hakim dalam kasus-kasus hukuman mati menjadi
sangat relevan untuk dibahas. Praktik-praktik baik penerapan hak-hak fair trial oleh
hakim yang tercermin dari pertimbangan putusannya perlu diangkat untuk
menekankan betapa pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut dalam mengadili
terdakwa yang terancam hukuman mati.

b. Tujuan

Buku saku ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus hukuman mati
yang

memuat

pertimbangan-pertimbangan

penting

Majelis

Hakim

terkait

pemenuhan hak-hak fair trial. Putusan yang memuat pertimbangan penting tersebut
diharapkan dapat menjadi landmark decision yang dapat dirujuk oleh hakim-hakim
dalam mengadili terdakwa yang diancam dengan hukuman mati.

Zainal Abidin, et al., Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di
Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 180. (Dokumen dapat diakses
melalui: http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelisik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf)
1
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BAB II
Jaminan Fair Trial dalam Kasus Hukuman Mati
a. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif

Hak atas bantuan hukum dalam kasus hukuman mati perlu diberikan dengan
menggunakan standar yang tertinggi. Bantuan hukum tidak dapat dimaknai hanya
dengan adanya kehadiran secara fisik dari penasihat hukum yang mendampingi,
namun lebih dari itu, penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut
harus kompeten dan efektif dalam arti mampu melakukan upaya-upaya pembelaan
yang maksimal untuk kepentingan kliennya tersebut. Akses terhadap penasihat
hukum pun harus diberikan untuk semua tingkatan pemeriksaan, baik sebelum, saat,
dan setelah persidangan. Indikator yang dapat digunakan untuk menentukan
penasihat hukum yang kompeten dan efektif misalnya dengan menempuh setiap
upaya hukum yang tersedia dan seluruh dokumen kelengkapan pembelaan (ex.
Eksepsi,

pleidoi,

memori/kontra

banding,

memori/kontra

memori

kasasi,

permohonan peninjauan kembali, dll) disusun dengan lengkap dan dilandasi dengan
argumentasi hukum yang baik.
Meskipun menurut ketentuan Pasal 56 KUHAP, apabila tersangka/terdakwa yang
diancam hukuman mati tidak mampu untuk mendapatkan penasihat hukum sendiri
negara akan menyediakannya secara Cuma-Cuma, namun preferensi penasihat
hukum dari tersangka/terdakwa dalam kasus hukuman mati juga perlu untuk
dipertimbangkan sehingga tetap dimungkinkan bagi tersangka/terdakwa untuk
meminta penasihat hukumnya diganti apabila ia merasa bantuan hukum yang
diberikan tidak efektif.2

b. Hak untuk didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa yang kompeten

Hak

atas

penerjemah

lahir

dari

adanya

pemenuhan

kebutuhan

bagi

tersangka/terdakwa yang tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa resmi
yang digunakan oleh pengadilan. Hak atas penerjemah atau juru bahasa dijamin agar
tersangka/terdapat mendapatkan informasi secara cepat dan mendetail dalam
bahasa yang dipahami mengenai sifat dan penyebab tuntutan yang dituduhkan
kepadanya. Sama halnya dengan pemberian bantuan hukum, pendampingan
2

Ibid.
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penerjemah atau juru bahasa tidak hanya diberikan saat persidangan, namun juga
sebelum maupun setelah persidangan.
Adanya jaminan terhadap hak atas penerjemah atau juru bahasa menjadi penting
karena merupakan kunci bagi tersangka/terdakwa, yang memiliki kelemahan dalam
komunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, untuk mengajukan pembelaan secara
maksimal terhadap tuduhan terhadapnya dan untuk turut aktif dalam proses
persidangan. Oleh karena perannya yang cukup signifikan tersebut, penerjemah atau
juru bahasa dalam kasus-kasus hukuman mati perlu memiliki kualifikasi tertentu agar
hak tersebut dapat diberikan secara efektif (misalnya memiliki pengetahuan tentang
hukum acara pidana dan hak-hak fair trial, memiliki pengalaman yang cukup terkait
pendampingan tersangka/terdakwa/terpidana dalam proses hukum, dll).

c. Hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan dan hak untuk tidak dipaksa
bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah (self-incrimination)

Terdakwa dalam persidangan berhak untuk memeriksa atau meminta diperiksanya
saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksisaksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang
memberatkannya.3 KUHAP menjamin hak Terdakwa untuk menghadirkan ahli dan
saksi yang meringankan di dalam Pasal 65 dan melalui Pasal 165 ayat (2) juga
menyatakan bahwa penasihat hukum atau terdakwa melalui perantara hakim ketua
sidang dapat memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, namun
hal ini sifatnya tidak mutlak. Dalam kasus hukuman mati dimana standar perlindungan
hak-hak fair trial tertinggi perlu diterapkan, pemenuhan hak untuk memeriksa saksi
harus dilakukan secara maksimal termasuk dengan memberikan kesempatan bagi
terdakwa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan khususnya kepada saksi yang
memberatkan.
Selain itu, dalam pemeriksaan di persidangan, pertanyaan menjerat juga tidak boleh
diajukan kepada terdakwa atau saksi.4 Pasal 52 KUHAP menjamin tersangka/terdakwa
untuk dapat menyatakan keterangannya secara bebas kepada penyidik atau hakim.
Kovenan Sipol melalui Pasal 13 ayat (3) huruf g juga menegaskan bahwa setiap orang
tidak boleh dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau dipaksa untuk
mengaku bersalah (self-incrimination).

3
4

Kovenan Sipil dan Politik, Pasal 14 (3.e).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 166.
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Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-self incrimination misalnya
adalah pemberian keterangan saksi mahkota (terdakwa dalam berkas perkara
terpisah) yang dilakukan di bawah sumpah, sehingga sebagai konsekuensinya ia
menjadi dipaksa untuk mengaku bersalah dalam keterangannya di persidangan
perkara lain karena terdapat ancaman pidana bagi saksi yang melakukan sumpah
palsu.

d. Hak untuk terbebas dari penyiksaan

Larangan praktik penyiksaan terhadap tersangka/terdakwa kasus hukuman mati
merujuk pada ketentuan bahwa seseorang tidak boleh boleh disiksa, diperlakukan
secara kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.5 Dalam kerangka hukum
nasional, larangan penyiksaan ditemukan dalam UU HAM, UU Kepolisian RI, dan UU
Kekuasaan Kehakiman. Selain itu terdapat pula Perkap No. 8 Tahun 2009 yang juga
mengatur bahwa setiap petugas Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilarang
untuk melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis maupun seksual untuk
mendapatkan informasi, keterangan, dan/atau pengakuan.
KUHAP juga menegaskan hak tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan
kepada penyidik/penuntut umum maupun kepada hakim secara bebas baik dari
tekanan fisik maupun psikis.6 Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik
diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.7
Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hak atas penyiksaan (maupun bentukbentuk cara perolehan alat bukti yang tidak sah lainnya), maka segala alat bukti yang
didapatkan dari tindakan penyiksaan pada prinsipnya harus dikesampingkan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5; Kovenan Sipil dan Politik, Pasal 7; Undang-Undang
Dasar 1945, Pasal Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28G; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, Pasal 33.
6
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 52.
7
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 117 ayat (1).
5
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e. Hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial dengan putusan
yang beralasan

KUHAP menjamin bahwa hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara
pidana harus berdasarkan pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang
pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.8 KUHAP juga
mengatur bahwa hakim ketua sidang yang memimpin pemeriksaan di sidang
pengadilan wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang
mengakibatkan terdakwa atau memberikan jawaban secara tidak bebas.9 Bahkan
untuk menjamin agar terdapat imparsialitas dalam pemeriksaan di persidangan,
KUHAP juga melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di
sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.10
Hakim dalam putusannya juga perlu menguraikan alasan-alasan putusan dengan
mengidentifikasi aspek-aspek yang spesifik atau temuan aktual dan menjelaskan
signifikansinya.11 Putusan yang beralasan setidaknya mencakup temuan fakta-fakta
yang penting, bukti-bukti, argumentasi hukum, dan kesimpulannya.12 Adanya
ketentuan mengenai putusan yang beralasan ini menjadikan putusan dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat diketahui jika terjadi pelanggaran terhadap caracara mengadili yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
sehingga dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

f. Orang-orang yang tidak boleh dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati

Pada prinsipnya, hukuman mati tidak boleh dilakukan kepada anak-anak, perempuan
hamil dan ibu yang mempunyai anak kecil, orang-orang dengan gangguan mental
atau intelektual, dan orang yang berusia lanjut.13 Anak-anak yang berusia di bawah
18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan maupun pada saat penjatuhan hukuman,
tidak boleh dijatuhi hukuman mati.14 Jika terdapat keraguan-raguan mengenai usia
terdakwa, maka ia harus diasumsikan sebagai anak-anak sebab ketentuan ini
merupakan preemptory norms atau hak dasar yang tidak dapat dikurangi yang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 9.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 52 ayat (2) huruf b.
10
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 185.
11
Zainal Abidin, et.al., Op.Cit., hal 372.
12
Ibid.
13
Convention on the Rights of Persons with Disabilities; Council of European Union, EU Guideline on
Death Penalty, 2013; Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.
14
Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 6 ayat (5).
8
9

9

mengikat semua negara.15 Eksekusi juga tidak dapat dilakukan terhadap terpidana
mati yang baru mengalami gangguan mental atau intelektual setelah dijatuhi
hukuman mati atau selama berada dalam masa tunggu.

15

Zainal Abidin, et.al., Op.Cit., hal. 375.
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BAB III
Pertimbangan Penting terkait Penerapan Hukuman Mati di
Indonesia
a. Pertimbangan Penting Terkait Tujuan Pemidanaan

Putusan No.

Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya

240/PID.SUS/2015/PT.B

menyatakan bahwa hukuman mati yang diberikan

PR atas nama Agus

kepada Terpidana tidak akan berguna bagi perbaikan

Arifin alias Agus bin

dirinya dan tidak akan membantu Terpidana untuk

Syarwan

bertobat.

Putusan No.

Majelis Hakim menyampaikan bahwa pidana yang

1166/Pid.Sus/2015/PN.J dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah ditujukan untuk
kt.Sel atas nama Debora balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa
Angel Heremba

akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta
diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa
untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar
hukum.

Putusan No.

Hukuman mati yang dijatuhkan selama ini dipandang

4/Pid.B/2017/PN Cbn

bertujuan untuk menurunkan angka kejahatan, yang hal

atas nama Hadi Saputra

ini kemudian dibebankan sepenuhnya kepada pelaku.

alias Bolang bin Kasana

Padahal,

penurunan

angka

kejahatan

seharusnya

menjadi tanggung jawab negara, bukan hanya pelaku.
Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa hukuman
yang

dijatuhkan

kepada

Terdakwa

supaya

tidak

ditujukan hanya sebagai bentuk pembalasan dendam
dan harus menjadikan Terdakwa sadar dan insyaf. Dalam
putusan ini pula Majelis Hakim menjelaskan bahwa
pidana yang dijatuhkan kepada seseorang adalah suatu
proses 11rgument11n untuk menjadikan orang diterima
di dalam masyarakat.
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Putusan No.

Majelis Hakim bahkan menyatakan bahwa secara

843/Pid.Sus/2016/PN.M

filosofis, hukuman atas seorang Terdakwa dijatuhkan

dn atas nama Tommy

bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan untuk
memperbaiki diri. Hukuman mati, tidaklah sesuai
dengan filosofi tujuan pemidanaan untuk memperbaiki
sifat buruk terdakwa.

b. Pertimbangan Penting Terkait Pembelaan yang Layak dan Pemberian Bantuan
Hukum yang Efektif

Putusan No.

Hakim menilai dalam kasus yang dapat dijatuhi hukuman

14/Pid.B/2019/PN.Mnk

mati, maka ketidakhadiran pembelaan atau bantuan

atas nama Kartu Kuning

hukum terhadap terdakwa dapat membatalkan suatu

Yoman alias Yogor

proses perkara.

Telengge
Putusan No.

Menurut MA, keadaan tidak adanya penerjemah,

128PK/Pid/2006 atas

berhubungan langsung degan pembelaan yang layak

nama Nonthanam

dari penasihat hukum. Menurut Hakim ini menyebabkan
Nonthanam tidak dapat secara maksimal mengambil
manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasihat
hukum

tersebut

untuk

kepentingan

pembelaan

pribadinya. Hal ini, menurut MA seharusnya menjadi
pertimbangan hal yang meringankan, dan dalam kondisi
itu, hukuman mati tidak tepat untuk dijatuhkan.

c. Pertimbangan Penting Terkait Kehadiran Ahli Bahasa/Penerjemah

Putusan No.

Nonthanam, pada persidangan di tingkat pertama, tidak

128PK/Pid/2006 atas

diberikan penerjemah sesuai bahasa yang dipahami

nama Nonthanam

dirinya, yakni Bahasa Thailand, dan justru diberikan
penerjemah Bahasa Inggris oleh Penuntut Umum.
Menurut MA, keadaan ini menyebabkan Nonthanam
tidak dapat secara maksimal mengambil manfaat atas
kehadiran ahli bahasa dan penasihat hukum tersebut
untuk kepentingan pembelaan pribadinya. Hal ini,

12

menurut MA seharusnya menjadi pertimbangan hal yang
meringankan, dimana artinya jika ada pertimbangan
yang meringankan berkaitan dengan diri Terdakwa,
hukuman mati tidak boleh dijatuhkan. Atas dasar itu,
kemudian

MA

menganulir

hukuman

mati

untuk

Nonthanam.
d. Pertimbangan Penting Terkait Kerentanan Perempuan dalam Sistem Peradilan
Pidana

Putusan No.

Hakim

menolak

untuk

120/Pid.Sus/2015/PN.S

sebagaimana

mn atas nama Tuti

13rgument

Herawati Binti Abdullah

pengadilan adalah Dani dan JIM, bukan Tuti. Dani dan

tuntutan

bahwa

menjatuhkan
Penuntut

seharusnya

pidana

Umum

yang

mati

dengan

diperiksa

di

JIM adalah yang menyuruh Tuti dan menyerahkan
barang kepada Tuti serta keduanya lah yang terlibat
dalam jaringan narkotika internasional, sehingga mereka
berdualah yang seharusnya dihukum seberat-beratnya.
Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menyoroti isu
mengenai kondisi Tuti yang pada saat itu sedang
mengandung anak Dani dan dirinya merupakan ibu
tunggal dari 2 orang anak. Tuti pun dijatuhi hukuman
berupa pidana penjara seumur hidup.
Putusan No.

Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan

1166/Pid.Sus/2015/PN.J bahwa Debora hanya merupakan korban dari sindikat
kt.Sel atas nama Debora internasional yang menjadikan dirinya sebagai penerima
Angel Heremba

paket berisi narkotika. Sehingga, hukuman yang
dianggap adil bukanlah hukuman yang menghilangkan
nyawanya,

karena

Debora

dianggap

masih

bisa

memperbaiki diri.

13

e. Pertimbangan Penting Terkait Peran Terdakwa dalam Perkara

Putusan No. 96

Majelis Hakim mempertimbangkan peran Yusman yang

PK/Pid.B/2016 atas

sebatas ikut membuang mayat korban ke jurang/sungai

nama Yusman

dan menekankan fakta bahwa hal tersebut pun juga

Telaumbanua

dilakukan setelah kejadian pembunuhan tersebut selesai
tanpa

kehadiran

menyatakan

Yusman.

bahwa

Majelis

Judex

Hakim
Facti

juga
tidak

mempertimbangkan

peran

masing-masing

pelaku

sesuai

fakta

persidangan

namun

dengan

menggeneralisir semua perbuatan dalam kasus tersebut
menjadi beban pertanggungjawaban Yusman. Oleh
karenanya, hukuman mati yang dijatuhkan kepada
Yusman tersebut perlu diubah agar proporsional
dengan perbuatannya.
Putusan No.

Hakim menyatakan bahwa pertimbangan mengenai

211/Pid/2003/PT.BDG

lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para

atas nama Abdul Gani,

Terdakwa perlu diperbaiki sebab dari fakta-fakta yang

Rio Gunawan Alias

terungkap di persidangan berdasarkan berita acara

Sambul Bahri, dan Najar

persidangan pada peradilan tingkat pertama, peran Para

Jafar

Terdakwa hanyalah sebagai pelengkap (suruhan) yang
menerima upah, dan pemegang peranan yakni Ramli
dan Mohtar belum tertangkap (DPO).

Putusan No.

Majelis Hakim di tingkat pertama menolak menjatuhkan

90/Pid.Sus/2019/PN

putusan mati kepadanya dengan 14rgumen bahwa

Bek atas nama Ignasius

hukuman mati terlalu berat untuk dijatuhkan kepada

Petrus Loli

Terdakwa karena peran Terdakwa dalam peredaran
narkotika dan khususnya peristiwa terkait bukanlah
sebagai pihak yang mempunyai ide dan inisiatif untuk
melakukan peredaran narkotika, namun ada orang yang
menggerakkan Terdakwa dengan uang.

Putusan No.

Mahkamah

Agung

2978K/Pid.Sus/2015

menjatuhkan

atas nama Muhammad

dikarenakan Terdakwa bukan sebagai bandar dan bukan

Mufaddam Alias Fadal

sebagai pengedar narkotika, namun Terdakwa hanya

hukuman

memutuskan
mati

untuk

kepada

tidak

Terdakwa

terperdaya/tergiur karena janji adanya upah yang besar
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dari bandar-bandar antar negara-antar pulau yang
sengaja memilih untuk memperalat pemuda-pemuda
yang belum matang pemikirannya.
Putusan No.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bukan

240/Pid.Sus/2015/PT.PB merupakan bandar utama dalam jaringan narkotika yang
R atas nama Agus Arifin

melibatkan terdakwa dan hanya bertindak sebagai

Alias Agus Bin Syarwa

perantara jual beli narkotika sehingga pidana seumur
hidup dianggap lebih tepat dibandingkan pidana mati.

Putusan No.

Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan jaksa untuk

1166/Pid.Sus/2015/PN.J menjatuhkan hukuman mati tidak sesuai dengan peran
kt.Sel atas nama Debora Terdakwa dalam tindak pidana, yang hanya menerima
Angel Heremba

kiriman paket dan tidak mengedarkan

Putusan No.

Mahkamah Agung mempertimbangkan Terdakwa hanya

1133K/Pid.Sus/2017

sebagai kurir yang menerima dan menyerahkan sabu-

atas nama Muhammad

sabu dan ekstasi, sehingga hukuman mati tidak tepat

Rizky

untuk dijatuhkan karena tidak seimbang dengan
perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Putusan No.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang

150/Pid.Sus/2016/PN.C

dijatuhkan oleh judex factie berupa hukuman mati

bn atas nama

tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan

Muhammad Rizky

oleh Terpidana.

Putusan No.

Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan

255/PID.SUS/2017/PT

Terdakwa, bukanlah inisiatif dirinya melainkan inisiatif

PBR atas nama Suripto

dari HARYANTO alias PAU-PAU. Tidak hanya itu,
Terdakwa juga telah membantu membongkar jaringan
narkotika

sehingga

hal

tersebut

patut

untuk

dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.
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f. Pertimbangan Penting Terkait Usia Terpidana

Putusan No.

Majelis Hakim menilai bahwa pidana mati dibutuhkan

4/Pid.B/2017/PN Cbn

untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap

atas nama Hadi Saputra

membahayakan kepentingan umum atau negara dan

Alias Bolang Bin

dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, dalam perkara in casu

Kasana, Dkk (23 tahun)

Para Terdakwa masih berusia muda yang tentunya masih
mempunyai kesempatan dan waktu untuk memperbaiki
dirinya.

Putusan No.

Menurut

MA

ada

beberapa

16rgumen

yang

1437K/PID/2011 atas

meringankan pada diri Terdakwa, salah satunya usianya

nama Roni Ali Alias

yang masih muda sehingga diharapkan masih dapat

Ayyu (21 tahun)

memperbaiki dirinya

Putusan No.

Majelis Hakim mempertimbangkan usia Terpidana yang

1166/Pid.Sus/2015/PN.J masih muda sehingga masih ada harapan untuk
kt.Sel atas nama Debora memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik
Angel Heremba (20
tahun)

Putusan No.

Majelis

Hakim

mempertimbangkan

bahwa

128PK/Pid/2006 atas

Terdakwa terlalu muda untuk dijatuhi pidana mati.

usia

nama Nonthanam M.
Saichon (20 tahun)
Putusan No.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa penjatuhan

28PK/Pid.Sus/2011 atas

pidana mati di usia Terdakwa yang masih 19 tahun dan

nama Scott Anthony

dengan fakta bahwa dirinya dipergunakan sebagai

Rush (19 tahun)

media oleh sindikat kejahatan Narkotika yang bersifat
transnasional, dipandang kurang atau tidak memenuhi
rasa keadilan tentang penjatuhan pidana.

Putusan No.

Menurut Majelis Hakim, di usia Terdakwa yang baru 33

213/Pid/2004/PT.Smg

tahun, masih dapat diharapkan menjadi orang baik
setelah menjalani hukuman penjara.
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atas nama Imron Setiadi
Bin Kuswadi (33 tahun)
Putusan No. 2326

Terdakwa yang berumur kurang lebih 36 tahun masih

K/Pid.Sus/2016 atas

mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dengan

nama terdakwa Benni

menatap masa depan yang lebih baik 17rgumen dengan

Sukarno bin Bambang

anak-anaknya. Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam tingkat

Sutrisno

kasasi tersebut juga menyatakan tidak sepakat dengan
Judex Facti yang menjatuhkan hukuman mati kepada
terdakwa karena tidak mempertimbangkan nasib dan
masa depan anak-anak Terdakwa yang membutuhkan
kasih

17rgume

bapak,

membutuhkan

biaya

dan

pembinaan dari Terdakwa.
Putusan No.

Majelis Hakim masih mempertimbangkan bahwa usia

240/Pid.Sus/2015/PT.PB tersebut masih tergolong muda, dan hukuman mati
R atas nama Agus Arifin

yang dijatuhkan kepada Terdakwa di usia tersebut tidak

Alias Agus Bin Syarwan

dapat memberi arti positif bagi kehidupan Terdakwa

(35 tahun)

untuk bisa bertobat dan memperbaiki dirinya di
hadapan Tuhan sesuai agama yang dianutnya, berbeda
dengan apabila dirinya dijatuhi pidana seumur hidup.

Putusan No.

Majelis

Hakim

yang

211/Pid/2003/PT.BDG

menyampaikan

atas nama Abdul Gani

17rgument muda sehingga masih diharapkan untuk

bahwa

memeriksa
ketiga

perkara

Terdakwa

pun
masih

(40 tahun), Rio Gunawan memperbaiki kelakuannya.
Alias Sambul Bahri (26
tahun), dan Najar Jafar
(33 tahun)
Putusan No.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa usia Terpidana

2978K/Pid.Sus/2015

pada saat melakukan tindak pidana penting untuk

atas nama Muhammad

diperhatikan, sebab usia Terpidana yang sangat muda

Mufaddam Alias Fadal

memengaruhi tingkat kematangan dalam menelaah
resiko dari tindak pidana yang dilakukan. Mahkamah
Agung juga menekankan bahwa Terpidana memang
ditarget oleh para bandar besar karena belum matang
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pemikirannya sehingga tidak dapat menyadari sampai
sejauh mana akibat dari perbuatannya.

g. Pertimbangan Penting Terkait Penyiksaan

Putusan No.

Majelis Hakim dalam perkara ini, mempertimbangkan

45PK/Pid.Sus/2009 atas

bahwa dengan meninggalnya saksi kunci dalam perkara

nama Hillary K. Chimezi

ini di dalam tahanan kepolisian, maka keterangan yang
disampaikan kedua saksi ini di dalam penyidikan tidaklah
dapat digunakan untuk membuktikan unsur di dalam
kasus

Hillary.

Mahkamah

Agung

kemudian

mengecualikan alat bukti berupa keterangan saksi
karena saksi yang menyampaikan keterangan tersebut
meninggal dunia karena penyiksaan. Hal ini berakibat
pada tidak dapat dibuktikannya dakwaan Penuntut
Umum karena alat bukti tidak lengkap, sehingga Hillary
dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

h. Pertimbangan Penting Terkait Keberadaan Hukuman Mati

Putusan Nomor

Majelis Hakim menyatakan walaupun hukuman mati

480/Pid.B/2018/PN Rhl

masih diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia,

atas nama Martha Alias

namun

jenis

pidana

tersebut

lebih

tepat

untuk

Mak Cokky Br. Nababan diterapkan terhadap kejahatan terhadap Hak Asasi
Manusia,

kejahatan

terhadap

kemanusiaan

yaitu

pembantaian massal atau yang lebih dikenal dengan
genosida, serta tindak pidana terorisme.
Putusan No.

Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa

843/Pid.Sus/2016/PN.M

hukuman mati yang ada di dalam UU Narkotika

dn atas nama Tommy

bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan
peraturan yang paralel dengannya yang menghormati
hak hidup seseorang karena dinilai sebagai karunia
Tuhan yang paling asasi di antara hak-hak asasi lainnya.
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Putusan Nomor

Majelis pada tingkat banding berpendapat bahwa

70/Pid.Sus/2016/PT.PBR sesuai pasal 28 angka 1 UUD 1945 (perubahan) hak
atas nama terdakwa

untuk hidup adalah hak azazi manusia yang tidak dapat

Tony Als Akhiong

dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga penjatuhan
pidana mati tidak relavant, kecuali terdapat alternative
yang lain.
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BAB V
Penutup
Berdasarkan putusan-putusan hukuman mati yang dikumpulkan oleh ICJR, ternyata
dapat diketahui bahwa masih ada hakim-hakim yang cukup progresif dan hati-hati
dalam menimbang menjatuhkan hukuman mati kepada seorang Terdakwa. Hakimhakim ini, patut untuk diberikan penghargaan atas posisinya untuk menjamin pidana
mati tidak dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan dendam atas perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa. Dari tulisan ini, dapat diketahui terdapat beberapa
argumen yang banyak digunakan untuk menolak penjatuhan hukuman mati, yakni:
Pertama, mengenai pentingnya bantuan hukum. Tanpa bantuan hukum yang layak

yang berimplikasi pada kualitas pembelaan seorang Terdakwa, hukuman mati
tidaklah boleh dijatuhkan.
Kedua, mengenai kerentanan perempuan. Majelis Hakim dalam perkara hukuman

mati yang melibatkan perempuan, harus mampu memeriksa perkara melebihi faktafakta yang disampaikan Penuntut Umum dalam persidangan. Perspektif yang baik
perlu diterapkan untuk melihat apakah perempuan sebenarnya korban atau pelaku di
dalam perkara tersebut.
Ketiga, mengenai peran Terdakwa di dalam perkara. Dalam kasus-kasus yang

diancam hukuman mati, harus diperhatikan betul apa peran yang diambil Terdakwa
dalam perkara. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah hukuman mati patut
untuk dijatuhkan dalam peran Terdakwa tersebut.
Keempat, mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidaan sangatlah penting untuk

diperjelas di dalam putusan hukuman mati. Selama ini, praktik yang berkembang,
tujuan pemidanaan yang digunakan untuk menjustifikasi penjatuhan hukuman mati
adalah efek jera. Namun, tujuan pemidanaan sejatinya tidak hanya terbatas pada itu
saja, melainkan juga rehabilitasi pelaku.
Kelima, mengenai usia. Dengan berkembangnya diskursus mengenai tujuan

pemidanaan yang mulai bergeser menjadi rehabilitatif dan edukatif, Majelis Hakim
dapat melihat apakah di dalam diri Terdakwa terdapat kualitas dan harapan untuk
memperbaiki diri supaya tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.
Keenam, mengenai penyiksaan. Penyiksaan merupakan isu yang penting untuk

diberikan perhatian dalam putusan hukuman mati. Alat bukti yang diperoleh dari
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tindak-tindak penyiksaan haruslah dikecualikan dari pemeriksaan perkara hukuman
mati.
Ketujuh, mengenai keberadaan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana. Tidak

efektifnya hukuman mati menandakan berakhirnya fenomena efek jera yang gencar
dikumandangkan oleh berbagai pihak. Keberadaan hukuman mati yang merampas
hak hidup yang jelas-jelas telah dijamin dalam UUD 1945, perlu untuk
dipertimbangkan dalam perkara hukuman mati.
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Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah
mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di
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