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ABSTRAK

Wibowo, Ari. 2011. Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana dalam Sistem
Peradilan Pidana : Kajian terhadap Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.
Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Drs. Herry Subondo, M.Hum.

Kata Kunci : Pidana Mati, HAM, Sanksi Ganda.

Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada isu pelaksanaan pidana
mati khususnya terkait dengan tenggang waktu yang terlalu lama bagi terpidana
mati dalam menunggu eksekusi mati, yang senantiasa hangat dibicarakan di
tengah-tengah masyarakat, instansi penegak hukum maupun kalangan akademisi.
Kajian ini berupaya mengungkap pelaksanaan pidana mati di Indonesia, tenggang
waktu yang terlalu lama merupakan pelanggaran HAM, serta berupaya menjawab
apakah tenggang waktu yang terlalu lama merupakan sanksi ganda. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi realitas pelaksanaan pidana
mati di Indonesia, tenggang waktu yang terlalu lama merupakan pelanggaran
HAM, serta mengidentifikasi dan menganalisa tenggang waktu yang terlalu lama
merupakan sanksi ganda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan utama dalam skripsi ini.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan di LP
Klas 1 Batu Nusakambangan serta mempelajari dokumen-dokumen tertulis baik
literatur maupun peraturan perundang-undangan. Tahap analisis data dalam
penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan pelaksanaan pidana mati di
Indonesia tidak segera dilaksanakan, serta masih terdapat narapidana yang sampai
puluhan tahun mendekam di penjara menunggu eksekusi mati yang disebabkan
oleh beberapa faktor yang dianggap dominan. Tenggang waktu yang terlalu lama
dapat menimbulkan ancaman baik fisik maupun psikis bagi terpidana mati yang
nyata-nyata merupakan pelanggaran HAM, serta tenggang waktu yang terlalu
lama merupakan sanksi ganda bagi terpidana mati dimana selain akan dieksekusi
mati, terpidana juga harus menjalani pidana penjara yang tidak dibatasi tenggang
waktunya.

Jawaban dari hasil analisis menunjukan ketidaksesuaian antara das sein
dan das sollen dalam pelaksanaan pidana mati, hal ini membuat penulis berpikir
dan ingin mengusulkan terutama kepada pemerintah untuk segera menata ulang
regulasi mengenai ketentuan grasi maupun PK, sosialisasi pidana mati serta
alokasi penganggaran dana eksekusi juga harus diperhatikan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan

kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban

umum. Semakin berkembangnya peradaban manusia di bumi ini, maka

permasalahan yang muncul akan semakin meningkat. Salah satunya adalah

bentuk dan tingkat kejahatan akan semakin tinggi dan kompleks sehingga

diperlukan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui

hukum pidana. Saat ini, penerapan hukum pidana dalam menanggulangi

kejahatan masih merupakan masalah global yang dinamis dan perlu

pemecahan.

Hukum pidana mempunyai sanksi yang tegas dan tajam bagi para
pelanggarnya. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana
membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana
sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-
norma yang diakui dalam hukum. Inilah mengapa hukum pidana
harus dianggap sebagai ultimum remidium, yakni obat terakhir
apabila sanksi atas upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak
mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu
penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain
janganlah menggunakan hukum pidana (Sudarto, 1990:13).

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa jenis sanksi pidana

tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang terbagi menjadi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan adalah

sebagai berikut :
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(1)Pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Denda

e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)

(2)Pidana tambahan terdiri dari :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

c. Pidana pengumuman keputusan hakim

Berat ringannya pidana menurut Pasal 69 KUHP didasarkan atas

urutan jenis-jenis pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 10 KUHP di

atas. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dan menyakitkan dari

pada bentuk-bentuk pidana yang lain. Penjelasan pelaksanaannya diatur

dalam pasal 11 KUHP yang kemudian dihapus dan diganti dengan Undang-

undang No. 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pidana mati merupakan suatu upaya yang radikal untuk melenyapkan

individu-individu yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan asumsi bahwa

negara mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban dan kepentingan

umum maka negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa orang jika

memang upaya itu diperlukan demi kepentingan umum. Namun apabila

negara sudah tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat



3

untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan

besar akan berkurang pula hormat orang pada nyawa manusia. Di samping

itu, masih ada lagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh

negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya

(Saleh, 1978 : 13-14).

Sementara ada pendapat bahwa pidana mati merupakan suatu macam

pidana pidana yang paling tua dalam usia, dan tapi muda dalam berita

(Prakoso dan Nurwachid, 1984 : 129). Sehingga dapat dikatakan demikian

bahwa pidana mati itu sudah usang, kuno dan tidak sesuai lagi dengan

perkembangan jaman. Ditambah lagi dengan adanya permohonan grasi yang

oleh terpidana mati atau oleh ahli waris (pihak keluarga) dalam mengajukan

permohonan kepada presiden untuk mendapat pengampunan yang senantiasa

kerap tertunda cukup lama waktu pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena

perumusan yang ada di dalam Undang-undang grasi (Undang-undang No. 22

tahun 2002 tentang Grasi) tidak memberikan batasan lama waktu dalam

pengajuan permohonan grasi.

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia

(HAM). Hal ini terwujud dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945

sebagai dasar konstitusi negara. Sangatlah jelas bahwa negara wajib

melindungi hak-hak warga negaranya di setiap sendi-sendi kehidupannya

sekalipun bagi pelaku kejahatan tanpa terkecuali. Sistem peradilan pidana

(criminal justice system) merupakan serangkaian proses peradilan pidana

yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP
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(Undang-Undang No. 8 tahun 1981). Tujuan utama hukum acara

pidana/KUHAP juga menghendaki adanya penghormatan terhadap hak-hak

warga negara. Namun saat ini dalam pelaksanaannya masih lambat sehingga

diperlukan terobosan yang aktual dan terukur agar supaya tewujud

keharmonisan antara keadilan dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan itu, di Indonesia dengan peraturan perundang-

undangan tentang hak asasi manusia yaitu Undang-undang No. 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mengatur mengenai hak hidup

yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) menyatakan :

“setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf

kehidupannya”,

Adapun ketentuan lain yang maknanya tidak jauh berbeda dengan

Pasal di atas adalah Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa

hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi

yang baru lahir bahkan pada orang yang terpidana mati. Namun di Indonesia,

hak untuk hidup dibatasi oleh Pasal yang selanjutnya merupakan Pasal kunci

yaitu Pasal 28J UUD 1945, bahwa hak azasi seseorang digunakan dengan

harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi

berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam
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penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU HAM juga terdapat batasan-batasan

mengenai hak untuk hidup yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi

kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi, atau berdasarkan putusan

pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati

dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal

tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi”

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

keadaan tertentu (sangat luar biasa) hak untuk hidup dapat dihilangkan. Di

Indonesia terbukti dengan masih mencantumkannya pidana mati di dalam

Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana.

Ada beberapa alasan mengapa WvSvNI (Wetbook Van Strafrecht

Voor Nederlands Indie) (istilah KUHP sebelum adanya UU No.1 tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana ) masih tetap mempertahankan pidana mati

pada jaman kolonial Belanda (Hindia Belanda) ada tiga faktor (Prakoso, 1984

: 2 ) yaitu :

Pertama, Alasan berdasarkan faktor rasial : Sikap para sarjana hukum

Belanda pada waktu itu menganggap orang pribumi kurang beradab dalam

perilaku dan tindak kejahatannya. Juga pengalaman para hakim Belanda dulu

merasa kesulitan dalam membedakan antara kebenaran dan kebohongan

dalam keterangan-keterangan kesaksian orang pribumi sehingga mereka

menganggap orang pribumi tidak dapat dipercaya dalam memberikan

kesaksian dan terkadang kebohongan itu bisa dibenarkan. Selain itu pada
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jaman dulu para hakim Belanda belum menguasai bahasa yang digunakan

para saksi pribumi.

Kedua, Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum : Mencakup sifat

perkara, aspek susunan pemerintah dan sarana kekuasaan, aspek lembaga

grasi dan aspek penghapusan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan hanya

dalam keadaan darurat, bahkan asas konkordansi pun tidak pernah dijalankan

secara konsekuen, karena pada waktu itu Belanda sebagai pemerintahan yang

menjalankan pengadilan dan pidana itu berlaku bukan bagi warga Eropa

melainkan bagi warga pribumi.

Ketiga, Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi :

Pembahasan pidana mati dilihat dari teori hukum pidana sangatlah dangkal

dan penganalisaan pidana mati berdasarkan penologi praktis tidak ada.

Kadang-kadang sulit membedakan mana pembahasan secara kriminologis

dan mana yang teoritis berdasarkan hukum pidana. Bahkan pembahasan

secara hukum pidana dibaurkan dengan pembahasan secara rasial. Setiap

pembahasan secara tidak langsung selalu dipermasalahkan dalam konteks

dengan Belanda. Hal ini dapat dipahami mengingat daerah Hindia Belanda

merupakan daerah jajahan Belanda.

Beberapa tokoh yang berjuang mengecam dan ingin menghapuskan

pidana mati di dalam rumusan KUHP Negara-negara seluruh dunia dengan

alasan yang dianggap rasional pada waktu itu antara lain adalah Beccaria,

Voltaire dan Marat pada dekade akhir abad 20. Usaha yang diperjuangkan

dengan gigih itu akhirnya membuahkan hasil. Terbukti banyak Negara-
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negara maju yang telah menghapuskan pidana mati dari KUHP mereka dan

meniadakan eksekusi mati. Negara-negara tersebut antara lain adalah

Venezuela, Columbia, bahkan Belanda sekalipun juga telah menghapus

pidana mati dari KUHP. Kejahatan-kejahatan berat yang diancam dengan

pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20

tahun atau lebih ringan.

Namun ancaman pidana mati itu kemudian diangkat lagi menjadi

topik masalah pada awal abad 20, ialah sejak pada dekade 1910-an, karena

dengan dihapuskannya pidana mati di beberapa negara itu kemudian grafik

kejahatan, terutama kejahatan dengan pembunuhan ternyata menjadi

meningkat dalam angka yang melonjak, sehingga negara-negara tersebut

mencantumkan kembali pidana mati dalam rumusan KUHP mereka

(Moehadi, 1984 : 3).

Dari penelusuran secara historis, nampaknya banyak Negara yang

mempermasalahkan pidana mati. Di Indonesia, eksistensi pidana mati

nampaknya sangat sulit untuk dihapuskan. Hal ini terbukti dengan masih

dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam

rumusan KUHP maupun rancangan KUHP yang baru.

Sebenarnya tidak ada suatu jaminan yang pasti apakah pidana mati itu

cukup efektif diterapkan atau tidak, namun paling tidak salah satunya dalam

penerapan prinsip dasar hak asasi manusia bisa memberi sudut dan cara

berfikir hakim dalam mempertimbangkan pemberian pidana untuk mewujudkan

tujuan dari pemidanaan sebagai upaya menata kehidupan masyarakat.
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Selain hal di atas, untuk dapat mencapai tujuan diterapkannya pidana

mati maka sebaiknya pelaksanaan pidana mati dilakukan secara tepat dan

terukur. Rentang waktu yang sangat lama, antara putusan hakim yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (Kracht van Gewijsde) dan waktu

pelaksanaan pidana mati oleh aparat hukum yang berwenang yang sering

terjadi di Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan tujuan pidana dan pemidanaan

menjadi sulit untuk dicapai serta ternodainya asas kepastian hukum, Sehingga

dapat menimbulkan penderitaan ganda bagi si terpidana, selain harus

menunggu eksekusi mati juga menjalani pidana penjara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik ingin mengetahui dan

mendalami lebih jauh dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul

“HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA : Kajian terhadap Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Melihat uraian latar belakang permasalahan yang ada, maka di

sini dapat diperhatikan dalam proses pelaksanaan pidana mati, penulis

mengidentifikasi kemungkinan masalah yang muncul sebagai berikut :

(1) Apakah pidana mati bertentangan dengan falsafah Pancasila dan

UUD 1945 ?

(2) Bagaimana tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia ?

(3) Apakah pidana mati dianggap menciderai dan melanggar hak asasi

manusia ?
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(4) Apakah tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan

pidana mati merupakan pidana ganda ?

(5) Apakah tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan

pidana mati sudah melenceng dari asas kepastian hukum ?

(6) Bagaimana sistem pembinaan terhadap terpidana mati yang

menunggu eksekusi mati ?

(7) Apakah tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan

pidana mati memerlukan sistem pembinaan yang terus-menerus ?

(8) Apakah tenggang waktu yang terlalu lama merupakan ancaman

psikis terpidana mati yang harus diperhatikan ?

(9) Apakah ketidakjelasan proses pengajuan grasi mengakibatkan

tenggang waktu yang terlalu lama ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul

yang dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk

mempermudah perumusan masalah dan mempersempit ruang lingkup,

yang dalam hal ini adalah penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Batu Nusakambangan Cilacap dengan berfokus pada :

(1) Tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

(2) Pelaksanaan pidana mati yang tidak segera dieksekusi merupakan

suatu pelanggaran terhadap HAM.

(3) Tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan pidana mati

merupakan sanksi ganda bagi terpidana mati.
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1.3 Perumusan Masalah

Hukum merupakan perangkat atau petunjuk-petunjuk atau pedoman

untuk membatasi tingkah laku manusia dan juga sebagai alat untuk

meciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hukum juga dapat dianggap

sebagai social control yang menentukan langkah-langkah yang harus

dilakukan dalam mengatur hubungan antar manusia.

Pidana mati masih memegang peranan penting dalam menaggulangi

tindak kejahatan. Disamping KUHP, peraturan-peraturan di luar KUHP juga

mengatur tindak pidana yang dapat dipidana mati. Hal ini memperlihatkan

bahwa pidana mati masih dianggap tepat untuk diterapkan.

Dalam pembuatan skripsi tentang “HAK ASASI MANUSIA (HAM)

TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA : Kajian terhadap

Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia”, akan dirumuskan pada pokok-pokok

permasalahan sebagai berikut :

(1) Bagaimana tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia ?

(2) Apakah pelaksanaan pidana mati yang tidak segera dieksekusi

merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM ?

(3) Apakah tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelakssanaan pidana

mati merupakan sanksi ganda bagi terpidana mati ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mengetahui tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia.
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(2) Untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati yang tidak segera dieksekusi

merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM.

(3) Untuk mengetahui tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan

pidana mati merupakan sanksi ganda.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Teoretis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan masukan di dunia pengetahuan hukum tentang

pelaksanaan pidana mati khususnya bagi ilmu hukum pidana.

1.5.2 Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan

dan inspirasi bermutu bagi aparat penegak hukum dan pemerintah

dalam melaksanakan serta membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan

perundang-undangan terutama peraturan hukum yang mengatur

mengenai pidana mati di Indonesia.

1.6 Sistematika Skripsi

1.6.1 Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, lembar persetujuan, halaman pengesahan, motto dan

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table dan daftar

lampiran.
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1.6.2 Bagian pokok skripsi yang memuat:

BAB 1 disajikan keadaan secara umum tentang pendahuluan yang

terdiri dari lima subbab, yaitu : subbab pertama tentang latar

belakang, subbab kedua tentang identifikasi dan pembatasan

masalah, subbab ketiga tentang perumusan masalah, subbab

keempat tentang tujuan penelitian, subbab kelima tentang

manfaat penelitian dan subbab keenam tentang sistematika

penulisan

BAB 2 Tentang tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, tinjauan

pustaka terdiri dari lima subbab yaitu, subbab pertama tentang

hak asasi manusia, subbab kedua tentang sistem peradilan

pidana, subbab ketiga tentang tinjauan pemidanaan, subbab

keempat tentang teori pemidanaan, subbab kelima tentang

pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia.

BAB 3 Tentang metode penelitian yang terdiri dari enam subbab

yaitu subbab pertama tentang metode pendekatan, subbab

kedua tentang spesifikasi penelitian, subbab ketiga tentang

teknik pengumpulan data, subbab keempat metode keabsahan

data, subbab kelima tentang teknik penyajian data, subbab

keenam tentang teknik analisis data

BAB 4 Tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari

tiga subbab yaitu, subbab pertama tenggang waktu

pelaksanaan pidana mati di Indonesia, subbab kedua tentang
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pelaksanaan pidana mati yang tidak segera dieksekusi

merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM. Subbab ketiga

tentang tenggang waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan

pidana mati merupakan sanksi ganda.

BAB 5 Tentang penutup, yang terdiri dari dua subbab, yaitu subbab

pertama simpulan yang berisi jawaban atas permasalahan

yang tercantum dalam bab pendahuluan dan subbab kedua

saran.

1.6.3 Bagian akhir skripsi yang memuat: lampiran dan daftar pustaka.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

2.1.1.1 Hakekat dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari

istilah dalam bahasa Perancis droits de I’homme dalam bahasa

perancis yang berarti “hak manusia”, atau dalam bahasa Inggrisnya

human right, yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke

rechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah: “hak-hak

asasi atau hak-hak fundamental” yang merupakan terjemahan dari

basic rights atau fundamental rights dalam bahasa Inggris dan

grondrechten atau fundamentele rechten dalam bahasa Belanda.

Sedangkan di Amerika Serikat selain digunakan istilah human

rights juga dipakai istilah civil rights (Naning, 1983 : 7).

HAM sering didefinisikan sebagai hak-hak yang
demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa
hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat
sebagai manusia (inherent dignity). Dan karena itu pula
dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat
dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar
(inviolable). Mukadimah UDHR mulai dengan kata-kata
ini, yaitu: ”...recognition of the inherent dignity and of
the equal and inalienable rights of all members of the
human family...”. kata “equal” disini menunjukan tidak
boleh adanya deskriminasi dalam perlindungan Negara
atau jaminan Negara atas hak-hak individu tersebut
(Reksodiputro, 1994 : 7).
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Hak tersebut berarti : hak yang melekat pada martabat

manusia yang melekatnya sebagai insan ciptaan Allah Yang

Maha Esa. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah

Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang

dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat

dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia

bersifat luhur dan suci. Sehingga secara ringkas dapat diartikan

bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki

manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

tidak dapat dirampas oleh siapapun (Naning, 1983 : 8).

2.1.1.2 Hak Asasi Manusia dalam Lintasan Sejarah

Hak asasi manusia (HAM) mempunyai sejarang yang

panjang dalam usahanya menegaskan hak-hak individu terhadap

negara. Hal tersebut memperlihatkan betapa besarnya perhatian

masyarakat dunia terhadap pentingnya pengakuan hak asasi

manusia.

Sejarah penghormatan hak asasi manusia sejak Nabi

Musa dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari

perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang

pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela

kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Di Babylonia, terkenal

hukum Hammurabi (2000 tahun sebelum Masehi) merupakan

jaminan bagi hak-hak asasi manusia. Di Solon, 600 tahun



16

sebelum Masehi di Athena mengadakan pembaharuan dengan

menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan

keadilan dan membentuk mahkamah keadilan yang disebut

Halilaea. Tokoh Flavius Anicius Justinian (kaisar romawi 527)

menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola

sistem hukum modern di negara barat yang bermula dari

jaminannya bagi keadilan dan hak-hak kemanusiaan. Filosof

Yunani, seperti Socrates (470-399) dan Plato (428-348)

meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-

hak asasi manusia (Naning, 1983 : 8-9).

Namun kemudian sejarah juga mencatat, tonggak

pertama bagi kemenangan hak-hak asasi manusia terjadi di

Inggris, pada 15 Juni 1215 lahir Piagam Magna Charta yang

terkenal. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya

perlindungan terhadap hak-hak asasi, karena ia mengajarkan

bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi dari

pada kekuasan raja. Mekanisme perintis lainnya dalam

perkembangan sejarah hak asasi manusia dengan berturut-turut

lahirnya Habeas Conpus Act tahun 1879 di Britania Raya. Bill

of Rights (Piagam Hak-hak) di Britania Raya tahun 1689, Bill of

Rights (Piagam Hak-hak) Virginia, Amerika Serikat, yang

disahkan 12 Juni 1776. Resolusi Amerika Serikat dengan

Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1776 sebagai
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deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh

tiga belas negara bagian yang merupakan pula Piagam Hak

Asasi Manusia. Di Perancis, dengan Declaration des droits de

I’homme et du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan

Warga Negara) tahun 1789 yang diprakarsai oleh J.J. Rousseau,

Voltaire, Montesquieu yang bersemboyan : Liberte, egalite,

freternite (kemerdekaan, persamaan, persudaraan) (Naning,

1983 : 9-11).

Setelah perang dunia II, dengan munculnya Perserikatan

Bangsa-bangsa (PBB) dan Statuta Mahkamah Internasional

pada 26 Juni 1945, sejak Januari 1947 sidang umum PBB

dimulai dengan rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan

melahirkan deklarasi pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi

manusia dan disusul dengan tiga mekanisme internasional

dalam perjanjian-perjanjian (konvensi/traktat) internasional

dalam bentuk dokumen-dokumen internasional yang terkenal.

Dokumen-dokumen internasional tersebut dikenal dengan

istilah ”the international bill of human rights”. Yang dimaksud

dengan “international bill” ini, adalah keempat dokumen PBB

sebagai berikut (Reksodiputro, 1994, : 2) :

(1) Universal Declaration of  Human Rights (UDHR

Declaration) yang diterima oleh sidang umum PBB pada

tanggal 10 Desember 1948 sebagai deklarasi pernyataan

sedunia tentang hak-hak asasi manusia.
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(2) International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights (ESCR Covenant) yang diterima pada tanggal 16

Desember 1966 dan baru dapat berlaku 3 Januari 1976.

(3) International Covenant on Civil and Political Rights (CPR

Covenant) yang diterima pada tanggal 16 Desember 1966

dan baru dapat berlaku 23 Maret 1976.

(4) Optional Protocol to the International Covenant on Civil

and Political Rights (Optional Protocol) yang diterima pada

tanggal 16 Desember 1966 dan baru dapat berlaku 23 Maret

1976.

2.1.1.3  Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Dasar Republik

Indonesia 1945

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Oleh

karena itu negara wajib memberikan penghormatan dan

perlindungan terhadap hak-hak individu warga negaranya tanpa

terkecuali.

Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasar

atas hukum (rechtsstaat), maka pertama-tama HAM harus

merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus

ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi
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HAM itu. Dalam kaitan ini maka fungsi pengadilan  untuk

menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan

HAM sangat dan mempunyai kedudukan utama. Karena itu

suatu pemantauan nasional atas pelaksanaan HAM harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut  (Reksodiputro, 1994 : 13):

(1) Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia.
(2) Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan

melindungi HAM tersebut.
(3) Terdapat pengadilan yang bebas (an independent

judiciary), dan
(4) Adanya pula profesi hukum yang bebas (an

independent legal profession).

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi

hak asasi manusia tercermin dengan jelas dalam Pembukaan

UUD 1945 dan sudah memperoleh status dan dasar hukum yang

kuat serta tidak dapat dirubah oleh siapapun. Menurut Prof.

Dardji Darmodihardjo S.H. dkk, pokok-pokok atau prinsip-

prinsip dasar pemikiran tentang hak-hak asasi manusia di dalam

Pembukaan UUD 1945 secara garis-garis besar dapat

dirumuskan sebagai berikut (Naning, 1983, 73-74) :

(1) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia
adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
Berarti, suatu prinsip meyakini dan mengakui bahwa
kemerdekaan nasional dan kemerdekaan pribadi
warganegaranya adalah anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa. Karenanya, bangsa Indonesia dan pribadi
warga negara berkewajiban untuk selalu bersyukur
(berterima kasih) kepa Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Berarti, suatu prinsip
kemerdekaannasional yang mengayomi
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kemerdekaan warga negara, segenap golongan dan
lapisan masyarakat.

(3) Untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti, suatu
prinsip pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi
kesejahteraan (sosial ekonomi) dan sosial budaya
warga negara.

(4) Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Berarti, suatu prinsip pengakuan
atas hak-hak asasi manusia atau menghormati setiap
bangsa di dunia, perdamaian hidup dan
kesejahteraannya (keadilan sosial).

(5) Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara
hukum berdasarkan pancasila. Karenanya, lembaga
negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban
menegakkan hukum dan keadilan demi hak-hak
asasi rakyat (warganegarannya), demi kedamaian,
keadilan dan kebenaran.

Setelah reformasi, Pasal-pasal tentang ketentuan HAM

dimasukkan dalam satu bab baru yang terdapat di dalam bab

XA. Salah satu hak asasi yang paling fundamental adalah hak

untuk hidup bagi setiap orang yang terdapat dalam Pasal 28A

UUD 1945 yang berbunyi :

”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan kehidupannya”.

Hal ini sangat jelas memperlihatkan bahwa hidup

manusia merupakan hal yang sangat penting bahkan untuk

dipertahankan dan dilindungi. Akan tetapi sebaliknya hidup

manusia kemungkinan juga bisa diserang oleh negara yang

dalam hal ini apabila terdapat seseorang atau beberapa orang

yang telah melakukan kejahatan-kejahatan berat yang dapat
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diancam dengan pidana mati. Secara langsung maupun tidak

langsung kedua hal tersebut sangat bertentangan baik secara

hierarki perundang-undangan maupun asas-asas HAM.

2.1.2 Sistem Peradilan Pidana

2.1.2.1 Hakekat dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “Criminal

Justice System” pertama kali diperkenalkan oleh Frank

Remington dengan nama “Criminal Justice System” melalui

pendekatan sistem (system approach) pada tahun 1958 di

Amerika Serikat. Dalam hal ini, Remington dan Ohlin

mengemukakan (Anwar dan Adang, 2009 :35) :

Criminal Justice System  dapat diartikan sebagai
pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme
administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana
sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara
peraturan perundang-undangan, praktek administrasi
dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu
sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi
yang dipersiapkan seara rasional dan dengan cara efisien
untuk memberikan hasil tertentu dengan segala
keterbatasannya.

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan

merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang merupakan

hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan hukum

pelaksanaan pidana (Anwar dan Adang, 2009 : 37).

Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa
sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan
yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling
berhubungan secara fungsional, sistem preradilan
pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-
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masing merupakan subsistem dari sistem tersebut
(Anwar dan Adang, 2009 : 38)

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro

mendefinisikan Sistem peradilan pidana (Criminal Justice

System) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti

disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam

batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil

apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat

yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan

diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan

diputuskan bersalah serta mendapat pidana (Reksodiputro, 1994

: 84).

Seperti yang dikutip oleh Anwar, “beliau tidak

memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana yaitu :

sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-

lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan

terpidana” (Anwar dan Adang, 2009 : 35).

Sedangkan Hagan membedakan antara “pengendalian”

dan “penegakan hukum” melalui pengertian “criminal justice

procces” dan “criminal justice system”. Criminal justice

procces adalah setiap tahap dari suatu putusan yang

menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang

membawanya kepada ketentuan pidana baginya. Sedangkan
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criminal justice system adalah interkoneksi antara setiap

keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses

peradilan pidana (Anwar dan Adang, 2009 : 36).

Terhadap pandangan demikian, Romli Atmasasmita
memberikan penjelasan berikut : “Pengertian sistem
peradilan pidana dalam batasan tersebut di atas
merupakan bahasa menejemen yang berarti
mengendalikan atau menguasai atau melakukan
pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut
terkandung aspek menejemen dalam upaya
menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila sistem
peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan
hukum atau law enforcement maka di dalamnya
terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada
rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam
upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan
mencapai kepastian hukum (certanty). Di dalam pihak,
apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang
sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang
terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana
terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada
kegunaan (espediency)” (Anwar dan Adang, 2009 : 36).

2.1.2.2 Model Sistem Peradilan Pidana

Model penyelenggaraan sistem peradilan pidana

diperkenalkan oleh Packer berdasarkan pengamatannya di

Amerika Serikat, ada dua model : Due Process Model dan

Crime Control Model. Packer mengemukakan model-model

tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan pelaksanaan

proses kriminal. Kedua model tersebut menurut Packer dapat

diperinci sebagai berikut (Anwar dan Adang, 2009 : 39):
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(1) Crime Control Model

The Crime Control Model didasarkan atas anggapan

bahwa penyelenggaraan pidana adalah semata untuk

menindas pelaku kriminal (criminal Conduct) yang

merupakan tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Sebab

dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum

(Public Order) dan efisiensi. Kelemahan model ini adalah

seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi

efisiensi (Anwar dan Adang, 2009 : 40).

Dari penjelasan tersebut, Anwar dan Adang

menguraikan nilai yang melandasi Crime Control Model

adalah sebagai berikut :

1. Tindakan represif  terhadap suatu tindakan
kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu
proses peradilan.

2. Perhatian utama harus ditunjukkan kepada
efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk
menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya
dan menjamin atau melindungi hak tersangka
dalam proses peradilan.

3. Proses kriminal penegakan hukum harus
dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat
(speedy) dan tuntas (finality)

4. Asas praduga tak bersalah “Presumption of
guilt” akan menyebabkan sistem ini
dilaksanakan secara efisien.

5. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan
kepada kualitas temuan-temuan fakta
administratif, oleh karena temuan tersebut akan
membawa ke arah : (a) Pembebasan seorang
tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan
tersangka menyatakan dirinya bersalah atau
“Plead of guilty”



25

(2) Due Process Model

Due process model memunculkan konsep baru

tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan

pembatasan kekuasaan kekuasaan dalam penyelenggaraan

peradilan pidana. Model ini harus dapat mengendalikan

proses kriminal untuk mencegah penyalahgunaan

kekuasaan, dan sifat otoriter dari pejabat hukum yang sangat

dominan. Model ini mengedepankan asas “Presumption of

inocence”.

Sebagaimana dikutip oleh Anwar, menurut Romli

Atmasasmita, model ini dilandasi oleh nilai-nilai (Anwar

dan Adang, 2009: 43) sebagai berikut :

1. Adanya faktor kelalaian yang sifatnya
manusiawi, maka dalam hal ini, tersangka harus
diajukan ke muka pengadilan yang tidak
memihak atau disiksa setelah tersangka
memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan
pembelaannya.

2. Pencegahan (preventive measures) dan
menghapuskan sejauh mungkin kesalahan
mekanisme administrasi peradilan.

3. menempatkan individu secara utuh dan utama di
dalam proses peradilan dan konsep pembatasan
wewenang formal sangat memperlihatkan
kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan
yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi
seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh
negara. Proses peradilannya dipandang sebagai
Coercive (menekan), Restricting (membatasi),
dan Demeanding (merendahkan martabat).
Proses peradilan seperti ini harus dapat
dikendalikan.

4. Model ini memegang teguh doktrin : (a) seorang
dianggap bersalah apabila penetapannya
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dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh
mereka yang memiliki tugas tersebut, (b)
terkandung asas “presumtion of innocence”.

5. Persamaan di muka hukum, “equality before the
law”.

6. Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan
sanksi pidana.

2.1.2.3 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam menanggulangi masalah kejahatan, negara

membutuhkan hukum serta alat untuk menegakkannya. Negara

dalam upaya menegakkan hukum tidak terlepas dari proses

penegakan hukum yang adil “due proces of law” dalam suatu

sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana (criminal

justice system).

Ada tiga tujuan dari pada sistem peradilan pidana yang

dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Tiga tujuan dari

sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut

(Reksodiputro, 1994 : 84) :

(1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
(2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah
ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

(3) Mengusahakan agar mereka yang pernah
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi
kejahatannya.

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan hukum

pidana formil untuk menyelenggarakan peradilan pidana yang

tertuang di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem
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peradilan pidana Indonesia merupakan satu kesatuan atau satu

rangkaian yang terdiri dari sub-sub sistem atau komponen-

komponen instansi atau badan-badan yang bekerjasama dalam

upaya proses penegakan hukum. Komponen-komponen tersebut

terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

lembaga koreksi (pemasyarakatan). Keempat komponen

tersebut diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu

“integrated criminal justice administration”. Keempat instansi

tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri.

Kepolisian berada di bawah pemerintah, kejaksaan dibawah

kejaksaan agung, pengadilan secara fungsional masing-masing

berdiri sendiri-sendiri namun secara administratif dan yudikatif

diarahkan oleh mahkamah agung. Sedangkan lembaga

pemasyarakatan berada di dalam struktur organisasi

kementerian hukum dan hak asasi manusia. Dalam

kenyataannya sudah menjadi suatu keharusan keempat lembaga

ini bekerjasama terlibat dalam satu kesatuan sistem yang

integral dalam mencapai tujuan.

Keterlibatan komponen-komponen atau sub-sub sistem

dalam masing-masing ruang lingkup proses peradilan pidana

dapat dijelaskan melalui tugas dan fungsi pokok sebagai berikut

(Anwar dan Adang, 2009 : 64) :

(1) Kepolisian, dengan tugas utama : menerima
laporan dan pengaduan dari publik manakala
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terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan
adanya penyidikan tindak pidana, melakukan
penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi
syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan
hasil penyidikan kepada kejaksaan dan
memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat
dalam proses peradilan pidana.

(2) Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus
yang layak diajukan ke pengadilan,
mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan
penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

(3) Pengadilan yang berkewajiban untuk :
menegakkan hukum dan keadilan, melindungi
hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses
peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-
kasus secara efisien dan efektif, memberikan
putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan
menyiapkan arena publik untuk persidangan
sehingga publik dapat berpartisipasi dan
melakukan penilaian terhadap proses peradilan di
tingkat ini.

(4) Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk :
menjalankan putusan pengadilan yang merupakan
pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak
narapidana, melakukan upaya-upaya untuk
memperbaiki narapidana, mempersiapkan
narapidana untuk kembali ke masyarakat.

(5) Pengacara, dengan fungsi : melakukan pembelaan
bagi klien, dan menjaga hak-hak klien dipenuhi
dalam proses peradilan pidana.

Dalam tahapan proses pelaksanaannya sistem peradilan

pidana tentunya tak lepas dari desain prosedur (procedural

design) yang ditata melalui KUHAP dan dibagi menjadi tiga

tahap yakni :

(1) Tahap pra-ajudikasi (pre-judication),

(2) Tahap ajudikasi (ajudication), dan

(3) Tahap purna-ajudikasi (post-ajudication).
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Dari tiga tahap tersebut, menurut penafsiran di KUHAP

yang harus dominan dalam seluruh proses adalah tahap

ajudikasi (tahap sidang pengadilan) karena dari segala putusan

baik putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus

didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya

sifat dari keseluruhan sistem secara penuh dapat melindungi hak

warga negara yang dalam hal ini adalah terdakwa. Namun yang

paling jelas terlihat adalah pada tahap ajudikasi (sidang

pengadilan) karena hanya tahap inilah terdakwa bisa berdiri

sama rata dengan jaksa penuntut umum. Sedangkan pada tahap

lain kemungkinan bisa berlainan keadaannya walaupun jelas

dalam penjelasan KUHAP ditegaskan mengenai perlindungan

terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.

Tak lepas dari kemungkinan bahwa dari keseluruhan

sistem akan mengalami kendala-kendala dalam usaha mencapai

tujuan apabila keseluruhan sistem tersebut tidak bisa

bekerjasama dengan baik. Terdapat tiga kendala atau kesulitan-

kesulitan yang kemungkinan dihadapi yaitu (Reksodiputro,

1994 : 85):

(1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau
kegagalan masing-masing instansi, sehubungan
dengan tugas mereka bersama;

(2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-
masalah pokok masing-masing instansi (sebagai
sub-sistem dari sistem peradilan pidana); dan



30

(3) Karena tanggungjawab masing-masing instansi
sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi
tidak terlalu memperhatikan efektifitas
menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

2.1.3 Tinjauan Pemidanaan

2.1.3.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering

diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula

diartikan dengan penghukuman. Yang dimaksud penghukuman

adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang

melanggar hukum pidana. Pidana juga merupakan salah satu

dari beberapa bentuk putusan pengadilan yang dikehendaki oleh

Undang-undang. (Prakoso dan Nurwachid, 1984: 13)

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), atau sebutan lain
adalah hukuman. Namun istilah hukuman dianggap
kurang tepat karena terlalu luas kajiannya. Dan bahwa
hukuman sebenarnya berasal dari kata hukum terjemahan
dari recht (Belanda). Pidana lebih tepat didefinisikan
sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/
diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang
sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya
yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara
khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai
tindak pidana (straf baar feit). (Chazawi, 2005 : 24)

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini

dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana

tentang pidana, yaitu sebagai berikut :
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(1) Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu.

(2) Roeslan Saleh

Pidana adalah sanksi atau delik, dan ini berwujud nestapa

yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik

tersebut.

(3) Simons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang

pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap

suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah

dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

(4) Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang

telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

menjatuhkan pidana atas nema Negara sebagai penanggung

jawab dari ketertiban hukum umum bagi pelanggarnya,

yaitu semata-mata karena orang terebut telah melanggar

suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan Negara.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia diatur dalam buku I KUHP Bab

ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur
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lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan,

yaitu : (Chazawi 2005 : 25)

(1) Reglemen penjara (staatblad 1917 No.708) yang
telah diubah dengan LN 1948 No. 77)

(2) Ordonasi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No.749)
(3) Reglemen pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741)
(4) UU No. 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok

dan pidana tambahan dengan perincian jenis sebagai berikut :

(1) Pidana pokok terdiri dari :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Denda

e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 tahun

1946)

(2) Pidana tambahan terdiri dari :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

c. Pidana pengumuman keputusan hakim

Berat ringannya pidana menurut Pasal 69 KUHP

didasarkan urutan dari perumusan Pasal 10 KUHP di atas.

Perbedaan mendasar antara pidana pokok dan pidana tambahan

yaitu Untuk penjatuhan pidana pokok sifatnya keharusan



33

(imperatif) sedangkan pidana tambahan penjatuhannya bersifat

fakultatif. Penjatuhan pidana pokok didasarkan atas apabila

didalam persidangan tindak pidana yang dilakukan seseorang

yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah

dan meyakinkan maka penjatuhannya merupakan suatu

keharusan (imperatif). Sedangkan pidana tambahan sendiri

sesuai dengan istilahnya “tambahan” tidak boleh dijatuhkan

secara berdiri sendiri atau terpisah tanpa pidana pokok. Artinya

pidana tambahan boleh dijatuhkan harus bersama dengan pidana

pokok (fakultatif). Sementara itu pidana pokok dapat dijatuhkan

secara berdiri sendiri tanpa harus dilenkapi dengan pidana

tambahan.

Disamping jenis sanksi berupa pidana, juga dikenal

sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

(1) Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam

tubuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 Ayat (2)

KUHP).

(2) Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak

pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa :

a. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau

pemeliharanya atau,
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b. Memerintahkan agar anak tersebut diseranhkan kepada

pemerintah. Dalam hal ini anak tersebutdimasukkan

dalam rumah pendidikan negara yang

penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan

paksa (Dwangopvoedingregeling, Stb. 1916 No. 741)

(3) Penempatan di tempat bekerja Negara

(Landswerkinrichthing) bagi penganggur yamg malas

bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta

menggangu ketertiban umum dengan melakukan

pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb,

1936 No. 160)

(4) Tindakan tata tertip dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal

8 UU No. 7 Drt. 1955) dapat berupa :

a. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah

pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun

untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran

TPE)

b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu

c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan

keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari

tindak pidana yang dilakukan

d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak,

meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan
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melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat satu

sama lain, semua atau biaya si terhukum sekedar hakim

tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam konsep KUHP tahun 2006, jenis-jenis

pidana terdiri dari :

(1) Pidana pokok

a. Penjara

b. Tutupan

c. Pengawasan

d. Denda

e. Kerja sosial

(2) Pidana khusus

Pidana mati

(3) Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

d. Pembayaran ganti kerugian

e. Pemenuhan kewajiban adat

(4) Tindakan

a. Perawatan di rumah sakit jiwa

b. Penyerahan kepada pemerintah

c. Penyerahan kepada seseorang
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d. Pencabutan surat ijin mengemudi

e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

f. Perbaikan akibat-akibat tindaka pidana

g. Latihan kerja

h. Rehabilitasi

i. Perawatan di suatu lembaga

2.1.4 Teori Pemidanaan

Hukum pidana sebagai alat “Social Control” yang mempunyai

pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-

pelanggaran norma hukum.

Pemberian sanksi pidana atau pemidanaan itu terdapat suatu
tagrik (sesuatu yang menyedihkan), sehingga hukum pidana
dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai
pedang bermata dua. Makna dari ucapan ini ialah bahwa
hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta,
benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya,
ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan
perintahnya justru mengadakan perlukaan terhadap benda
hukum sipelanggar sendiri. Misalnya penjahat yang oleh
Negara (hakim) dijatuhi pidana mati dan kemudian
dijalankan, artinya dengan sengaja Negara membunuhnya
yang justru oleh dilindungi oleh hukum itu sendiri (Sudarto,
1990 12 : 13).

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan,

namun dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :

(Chazawi 2005 : 157 )

(1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada
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penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat

tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan

kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah

dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal

dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang

lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana

bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari

penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik

terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana

tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi

bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

(2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana

adalah alat untuk menegakkan tata tertip (hukum) dalam

masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk

menegakkan tata tertip itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan,

dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau

dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu

yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.

Tiga macam sifat pidana dalam teori tujuan yaitu :
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a. Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking)

b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering)

c. Bersifat membinasakan (onscbadelijk maken)

(3) Teori Gabungan (vergenings theorien)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asasnya pembalasan

dan asas pertahanan tata tertip masyarakat, dengan kata lain dua alas

an itu menjai dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat

dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu

dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertip masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertip

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak

boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana

2.1.5 Pidana Mati dalam Perundang-undangan Indonesia

Pidana mati adalah upaya radikal untuk melenyapkan individu-

individu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan juga merupakan

pidana yang paling berat dan menyedihkan diantara bentuk pidana

lainnya (Saleh, 1978: 13).

Sementara ada pendapat bahwa pidana mati merupakan suatu

macam pidana pidana yang paling tua dalam usia, dan tapi muda dalam

berita (Prakoso dan Nurwachid, 1984: 129). Sehingga dapat dikatakan

demikian bahwa pidana mati itu sudah usang, kuno dan tidak sesuai lagi

dengan perkembangan jaman.
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Pidana mati termaktub di dalam Wetbook van Strafrecht voor

Nederlands Indie (VWSvNI) yang diwariskan dari pemerintahan

kolonial Belanda yang dipertahankan sejak 1 Januari 1918. kemudian

dinasionalisasikan dengan UU No. 1 tahun 1964 menjadi Kitab

Undang-undang Hukum pidana. Rumusan pidana mati terdapat dalam

Pasal 10 KUHP. Sedangkan pelaksanaanya termuat dalam pasal 11

KUHP yang dihapus dan diganti dengan Undang-undang No. 2 PNPS

tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di

Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

menurut KUHP Indonesia yaitu :

(1) Makar, dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden,

termuat dalam Pasal 104, 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (3), jo Pasal

129 KUHP.

(2) Pembunuhan dengan direncanakan, tercantum dalam Pasal 140

Ayat (3), Pasal 340 KUHP.

(3) Perampokan dengan kekerasan yang dilakukan dengan lebih dari

satu dan mengakibatkan luka berat atau mati, dimuat dalam Pasal

365 Ayat (

(4) Kejahatan dalam pelayaran/pembajakan yang dilakukan dengan

kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang diserang.

Dimuat dalam Pasal 444.
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Selain rumusan di dalam KUHP, tindak pidana yang diancam

dengan pidana mati juga dirumuskam di luar KUHP. Yang antara lain :

(1) Pasal 2 UU No. 21 (PRP) tahun 1959 tentang Memperberat

Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi

(2) Pasal 59 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

(3) Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Pasal 80 Ayat (2) huruf a, Pasal 80 Ayat

(3) huruf a, Pasal 81 Ayat (3) huruf a, Pasal 82 Ayat 1 huruf a,

Pasal 82 Ayat 2 huruf a, dan Pasal 82 Ayat (3) huruf a, UU No. 22

1997 tentang Narkotika

(4) Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia

(5) Pasal 2 Ayat (2) UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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UUD 1945

 KUHP
 KUHAP

Putusan Pidana Mati
(Kracht van Gewijsde)

Pelaksanaannya

Lama tenggang
waktu pelaksanaan

 UU HAM
 UU GRASI

TERPIDANA
MATI

Pelanggaran HAM ?

Pidana Ganda ?

PANCASILA

2.2Kerangka Berpikir

      Grasi
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang

dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut

permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode dan teknik

penelitian ilmiah. Tanpa metode dan teknik penelitian ilmiah maka hasil penelitian

itu akan diragukan kebenarannya.

Penelitian, pada umumnya bertujuan untuk menemukan
mengembangkan atau menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan.
Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi
kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas
dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran
dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan
kebenarannya (Soemitro : 1985 : 15).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Tailor adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2009 : 3).

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif
dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan
disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum
sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer (Soemitro, 1994 : 9).

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang bersifat yuridis

sosiologis yaitu suatu pendekatan yang melihat berlakunya hukum di dalam
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masyarakat. Hal ini biasanya mendapat pengaruh dari masyarakat yang

mendukungnya. Penelitian di lapangan melalui pendekatan yuridis sosiologis

dengan cara wawancara dengan narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan

untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan sistem

pemasyarakatan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analitis. Karena penelitian ini menggambarkan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan

suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Pada dasarnya metode

deskriptif analitis merupakan suatu gambaran mengenai kejadian-kejadian di

lapangan kemudian menganalisa data yang ada.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya data dapat dibedakan antara yang diperoleh secara

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Penelitian yang diperoleh

langsung dari masyarakat disebut data primer (dasar), sedangkan data yang

diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data

sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literature, kumpulan bahan
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kuliah, konsep-konsep, doktrin-doktrin dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Studi kepustakaan yang dimaksud disini dapat berupa data

sekunder dari bidang hukum, yaitu :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena

dikeluarkan oleh pemerintah yaitu berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.. Adapun peraturan perundang-undangan yang

dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar 1945 (UUD RI 1945)

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d. Konsep KUHP 2006

e. Undang-undang No. 2 PNPS tahun 1964 tentang Pelaksanaan

Pidana Mati yang Dijatuhan di Lingkungan Pengadilan Negeri dan

Militer

f. Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

g. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

h. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia

i. Undang-undang No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi

j. Peraturan Kepala Polisi No. 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Pidana Mati

k. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
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2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta

memahami bahan hukum primer

a. Buku-buku literatur yang mendukung

b. Hasil-hasil penelitian

3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang

bahan hukum primer dan sekunder.

a. Kamus

b. Buku pegangan

b. Studi Lapangan

Studi lapangan sebagai data pendukung dilakukan untuk

mendapatkan data primer yaitu dengan mengadakan wawancara.

“Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua

orang atau lebih berhadapan secara fisik” (Soemitro, 1985: 71).

Wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin dengan

mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan disajikan secara

distandarisasi dan uniform agar supaya arah wawancara tetap terkendali

dan tidak menyimpang dari pedoman, akan tetapi dimungkinkan adanya

variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi ketika

wawancara agar proses wawancara tidak kaku.

3.4 Objektifitas dan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan

harus memenuhi (Moleong, 2009: 320):
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(1) Mendemonstrasikan nilai yang benar;

(2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan; dan

(3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.

Metode keabsahan data dalam penelitian ini digunakan dalam rangka

untuk membuktikan keabsahan  data yang akan diteliti sehingga hasil

penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun kriteria-

kriteria teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut menurut Moleong (2009 :

321) terdiri dari : Derajat Kepercayaan (Credibility), Keteralihan

(Transferability), Kebergantungan (Dependability), dan Kepastian

(Confirmability). Keempat kriteria-kriteria tersebut merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi.

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006: 330). Trianggulasi dengan

sumber derajat dicapai dengan jalan:

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil
wawancara;

(2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

(3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

(4) Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang
berada, dan orang pemerintahan; dan

(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan (Moleong, 2006: 331).
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3.5 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan

menggunakan data primer dan data sekunder. Data-data yang telah terkumpul,

diklasifikasikan sesuai  dengan jenis-jenis datanya selanjutnya dilakukan

pemeriksaan dan penelitian kembali data-data yang diperoleh untuk menjamin

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan dan pada

akhirnya data disajikan secara sistematis dan runtut dalam bentuk uraian.

Kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif maksudnya semua data yang

terkumpul baik dari hasil penelitian kepustakaan (data sekunder) dan

penelitian lapangan (data primer) disusun secara sistematis yang kemudian

dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar dapat ditarik kesimpulan guna mendapatkan

kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan model analisis interaksi. Adapun langkah-langlah yang

ditempuh dapat digambarkan sebagai berikut :
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Model Analisis Interaksi (Miles dan Huberman, 1992: 20).

Setelah data diperoleh selama mengadakan wawancara, dokumentasi,

studi pustaka dengan mencatat hasil secara obyektif kemudian dilakukan

reduksi data yaitu data yang telah terkumpul, dipilih dan dikelompokkan

berdasarkan data yang mirip serta diorganisir untuk mendapat simpulan data

sebagai bahan penyajian data yang selanjutnya akan disusun dan disajikan

secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian. Setelah data disajikan

maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan

tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Keempat komponen tersebut dalam bagan di atas sangat interaktif,

yaitu saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain

sehingga akan dilakukan analisis data secara berulang-ulang untuk menguji

kebenaran, kekokohan dan kecocokannya agar mencapai validitasnya.

Pengumpulan Data

Penarikan kesimpulan
verifikasi

Penyajian dataReduksi Data
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tenggang Waktu Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Sebelum menguraikan tentang tenggang waktu pelaksanaan pidana

mati di Indonesia, berikut kami paparkan terlebih dahulu mengenai gambaran

umum profil Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu Nusakambangan Cilacap

yang merupakan lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini.

4.3.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu

Nusakambangan

4.3.1.1 Selayang Pandang Pulau Nusakambangan

Nusakambangan adalah nama sebuah pulau yang terletak

di bagian paling selatan Indonesia tepatnya di Propinsi Jawa

Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berkeamanan tinggi di

Indonesia. Pulau ini masuk dalam wilayah administratif

Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar

Indonesia. Untuk mencapai pulau ini, orang harus menyeberang

dengan kapal feri milik Departemen Hukum & HAM dari

pelabuhan khusus di Cilacap selama kurang-lebih lima menit.

Pelabuhan kapal feri di Cilacap ini bernama Pelabuhan

Wijayapura. Sedangkan pelabuhan kapal feri utama yang ada di

Nusakambangan adalah Pelabuhan Sodong, pelabuhan ini
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khusus digunakan untuk kepentingan transportasi pegawai dan

keluarga, serta narapidana dan pengunjung.

Semula terdapat sembilan LP di Nusakambangan (untuk

narapidana dan tahanan politik), namun kini yang masih

beroperasi hanya empat Lapas lama ditambah tiga Lapas Baru ,

yaitu Lapas Klas 1A Batu, Lapas Klas IIB Terbuka (lapas baru),

Lapas Klas IIA Narkotika (lapas baru), Lapas Klas IIA Besi,

Lapas Klas IIA Kembang Kuning, Lapas Klas IIA Permisan,

Lapas Klas IIA Pasir Putih (lapas baru). Lima Lapas lainnya,

yaitu Nirbaya, Karang Tengah, Limus Buntu, Karang Anyar,

dan Gleger, telah ditutup. Wilayah selatan pulau berbatasan

langsung dengan Samudera Hindia dengan pantai berkarangnya

dan ombak yang besar. Wilayah utara berbatasan dengan Pulau

Jawa (Cilacap) dan dikelilingi kampung-kampung nelayan

sepanjang hutan bakau, antara lain Kampung Laut dan Jojog.

Penghuni pulau Nusakambangan hanya para narapidana

dan pegawai Lapas beserta keluarganya, di bawah pengawasan

kementerian hukum dan HAM. Keluar-masuk pulau ini harus

memiliki izin khusus dengan prosedur tertentu.

Pulau Nusakambangan, yang berstatus sebagai cagar

alam, selain sering digunakan untuk latihan militer (TNI

Kopasus), juga merupakan obyek wisata yang cukup indah,

namun ditutup pada tahun 2006 karena tsunami yang disebabkan
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oleh gempa di Yogyakarta. Pulau ini juga merupakan habitat

bagi hewan-hewan liar dan pohon-pohon langka, namun banyak

yang telah ditebang secara liar. Saat ini yang tersisa kebanyakan

adalah tumbuhan perdu, nipah, dan belukar. Kayu Plahlar

(Dipterocarpus litoralis) yang hanya dapat ditemukan di pulau

ini banyak dicuri karena setelah dikeringkan, mempunyai

kualitas yang setara dengan kayu dari Kalimantan. Di ujung

timur, di atas bukit karang, berdiri mercu suar Cimiring dan

benteng kecil peninggalan Portugis. Berbagai macam tumbuhan

khas ritual budaya Jawa ditanam di sini. Nusakambangan

tercatat sebagai pertahanan terakhir dari tumbuhan

wijayakusuma yang sejati. Dari sinilah nama pulau ini berasal,

Nusa Kembangan, yang berarti "Pulau bunga-bungaan".

4.3.1.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Batu Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan

adalah salah satu diantara tujuh LAPAS yang berada di

Nusakambangan. Adapun enam LAPAS yang lain adalah :

Lapas Klas IIA Besi, Lapas Klas IIA Narkotika, Lapas Klas IIA

Kembang Kuning, Lapas Klas IIA Permisan, Lapas Klas IIA

Pasir Putih Dan Lapas Klas IIB Terbuka. Lapas Batu di Bangun

pada Tahun 1925 sejak masa pemerintahan kolonial Belanda

(Nederlands Indie) dan terakhir direnovasi pada tahun 2008

dengan kapasitas hunian sebanyak 400 penghuni yang terdiri

dari 26 kamar. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
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a. Blok Barat :  6 Kamar

b. Blok Utara :  6 kamar

c. Blok Timur :  7 Kamar

d. Blok Mapenaling :  7 Kamar

Keadaan isi Lapas per 07 Juni 2011

a. Terpidana Mati :   28 Orang

b. Terpidana Seumur Hidup :   29 Orang

c. Narapidana B I (penjara di atas 1 tahun) : 244 Orang

d. Narapidana B II A (penjara s/d 1 tahun) : -   Orang

e. Narapidana B III  S (Kurungan penganti denda) :     3 Orang

Keadaan pegawai Lapas Batu per Mei 2011

Jumlah pegawai menurut bagian/bidang tugas

a. Kalapas :     1 Orang

b. Tata Usaha :   21 Orang

c. Pembinaan :   15 Orang

d. Kegiatan Kerja :   10 Orang

e. Administrasi Kamtib :     7 Orang

f. KPLP :   61 Orang

g.  Jumlah : 115 Orang

Adapun nama-nama pegawai Lapas Klas 1 Batu

Nusakambangan adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Lapas : Asminan Mirza Zulkarnain, Bc.,

IP., S.H., M.Si.

(2) KaSub TU : Priyono Slamet, S.H.
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(3) Kasubbag Kepegawaian : Riyanto, S.H.

(4) Kasubbag Umum : Suharno, S.H.

(5) Kabid Kegiatan Kerja : Suharno, S.H.

(6) Kabid Pembinaan Napi : Koneng Subagiyo, S.H.

(7) Kasi Registrasi : Edi Warsono, S.H.

(8) Kasi Bimkemas : Bambang Purwanto, S.H.

(9) Kasi Perawatan Napi : dr. Sudiro

(10)Kasi Bimkerja : Joko Hartono

(11)Kasi Pengolahan : Pujonggo, S.H.

(12)Kasi Keamanan : Nasib Rusiwan, S.H.

(13)Kepala KPLP : Ismono, Bc., IP., S.Pd.

4.3.2 Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati menurut Peraturan Perundang-

Undangan Indonesia

Pidana mati diterapkan kepada mereka yang telah melakukan

tindak pidana kejahatan yang tergolong berat antara lain : Makar,

Pembunuhan dengan direncanakan, Narkotika dan Psikotropika,

Terorisme, tindak pidana Korupsi dan lain sebagainya. Hal ini

memperlihatkan bahwa di Indonesia masih menerapkan ancaman pidana

mati dalam ketentuan hukum pidananya.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara

ditembak sampai mati (sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2

PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang

dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)

yaitu Penpres Nomor 2 tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 38) yang
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ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 5 tahun 1969.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan apabila perkara tersebut telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (Kracht van gewijsde). Apabila

upaya hukum seperti Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun

Grasi telah dipergunakan, dan hasil akhirnya terpidana tetap dijatuhi

pidana mati maka pelaksanaan pidananya harus segera dilakukan,

kecuali ada alasan lain seperti terpidana hamil (pelaksanaannya setelah

40 hari anaknya lahir), atau terpidana sedang sakit maka pelaksanaannya

dapat ditunda sementara waktu.

Tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan berdasarkan

Undang-undang Nomor 2 PNPS tahun1964 antara lain sebagai berikut :

(1) Pidana mati dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam tingkat

pertama, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman (sekarang

Menteri Hukum dan HAM)

(2) Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) tempat kedudukan

Pengadilan tersebut butir 1, setelah mendengar nasehat Kepala Kejaksaan

Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya,

menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

(3) KAPOLDA tersebut bertanggungjawab atas keamanan dan

ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan

tenaga dan alat yang diperlukan.
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(4) Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dan

dipenjara atau tempat khusus ditunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi

atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya.

(5) Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Kepala

Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk

pelaksanaannya memberitahukan kepada terpidana mengenai akan

dilaksanakannya pidana mati tersebut.

(6) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan

atau pesan itu diterima Kejaksaan atau Jaksa yang

bertanggungjawab untuk pelaksanaannya.

(7) Pidana mati dilaksanakan tidak di tempat umum dengan cara

sesederhana mungkin.

(8) Dalam pelaksanaan pidana mati, Kepala Kepolisian Daerah

membentuk regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua

belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dan semuanya

dari Brigade Mobil. Regu penembak tidak menggunakan senjata

organik.

(9) Regu penembak berada di bawah perintah Kepala Kejaksaan Tinggi

atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, sampai

selesainya pelaksanaan pidana mati.

(10)Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan

polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai seorang

perawat rohani. Terpidana berpakaian rapi dan tertib.
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(11)Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal

menutup mata si terpidana dengan sehelai kain kecuali jika

terpidana tidak menghendaki.

(12)Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau

berlutut. Jika dipandang perlu, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa

yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya dapat memerintah

supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada

sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

(13)Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata

sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan. Jarak antara titik

terpidana degan regu penembak tidak boleh lebih dari sepuluh meter

dan kurang dari lima meter.

(14)Apabila semua persiapan sudah selesai, Kepala Kejaksaan Tinggi

atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya

memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan

segera para pengiring terpidana menjauhkan diri.

(15)Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu

penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan

menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk

membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan

pedangnya ke bawah secara cepat, dia memerintahkan untuk menembak.

(16)Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperliatkan

tanda-tanda belum mati, maka komandan regu penembak segera
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memerintahkan Bintara regu penembak untuk melepaskan

tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras panjangnya

kepada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

(17)Untuk meminta kepastian mestinya terpidana dapat diminta bantuan

seorang dokter.

(18)Penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat

terpidana, kecuali ditentukan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa

yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya menentukan lain.

Cara penguburan dilakukan sesuai dengan agamanya.

(19)Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk

pelaksanaannya membuat berita acara pelaksanaan pidana mati.

Pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilaksanakan oleh

Kejaksaan apabila perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum

tetap (Kracht van gewijsde) dan semua upaya hukum terpidana telah

selesai, seperti : Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Upaya

Permohonan Grasi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang

memungkinkan terlaksananya eksekusi pidana mati yang antara lain

adalah :

(1) Kondisi terpidana yang kondusif artinya syarat-syarat sahnya si

terpidana untuk dapat dieksekusi sudah terpenuhi misalnya si

terpidana tidak sedang dalam keadaan sakit dan jika si terpidana

seorang wanita tidak dalam keadaan hamil.

(2) Kesiapan eksekutor (Kejaksaan).

(3) Kesiapan regu tembak (Polri).
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(4) Kesiapan lokasi eksekusi, lokasi disiapkan agar tidak menggangu

ketertiban dan ketentraman masyarakat.

(5) Kesiapan administrasi dan lain-lain.

Faktor-faktor pendukung terlaksananya pidana mati yang

selanjutnya menjadi perhatian penulis untuk diteliti, lebih ditekankan

kepada beberapa faktor yang menurut hasil telaah pustaka antara lain

adalah :

(1) Faktor komunikasi ;

(2) Faktor sumber daya ;

(3) Faktor struktur;

(4) Faktor sikap.

Hubungan antara faktor yang diteliti dengan faktor penentu

terlambatnya pelaksanaan pidana mati sebagaimana diperoleh dari hasil

penelitian antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Faktor komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor pertama yang sangat

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan

penjatuhan pidana. Komunikasi ini diwujudkan dalam bentuk

“sosialisasi” tentang putusan pidana mati yang telah meperoleh

kekuatan. Komunikasi di sini mengandung arti bahwa harus ada

upaya untuk mensosialisasikan ketetapan pidana mati itu sendiri

kepada seluruh unsur pelaksana baik secara horizontal maupun

vertikal, sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terkait secara
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umum sudah memperoleh penjelasan resmi tentang akan

dilaksanakannya upaya sosialisasi kepada pihak terkait. Jika hal itu

tidak dilakukan maka dapat menyebabkan timbulnya berbagai alasan

untuk dilaksanakannya penundaan pidana bagi terpidana mati.

(2) Faktor sumber daya

Pada penelitian ini, faktor sumber daya diwujudkan dalam bentuk

dana, sarana, dan tenaga, yang secara umum tidak mempunyai

pengaruh yang berarti. Dengan telah diputuskannya ketetapan

tentang pidana mati, maka secara langsung maupun tidak langsung

masalah sumber daya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk

menyelenggarakannya. Yang perlu digarisbawahi adalah sepanjang

sumber daya tersebut memenuhi kriteria umum seperti adanya regu

tembak, tempat yang telah disiapkan, dana yang diperlukan untuk

persiapan sudah tersedia, dan metoda atau cara pengeksekusian yang

telah dipilih, maka putusan pidana mati telah memenuhi persyaratan

untuk dilaksanakan, jadi pada intinya faktor sumber daya bukan

merupakan faktor penghambat yang berarti.

(3) Faktor struktur

Struktur mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi suatu

kebijakan. Salah satu aspek struktural yang paling mendasar dari

suatu organisasi adalah prosedur kerja (Standart Operating

Prosedurel / SOP). Pelaksana kebijakan perlu mematuhi prosedur

kerja yang telah ditetapkan, dan tidak dapat merubahnya tanpa

koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini menjadi faktor
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teramat penting dalam tertundanya pelaksanaan pidana mati. Pidana

mati sesungguhnya sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur

pelaksanaannya, untuk beracaranya sudah diatur di dalam KUHAP

sedangkan teknis pelaksanaanya diatur dalam UU No. 2 PNPS taun

1964. Namun aturan yang mengatur mengenai insrumen hukumnya

pada akhirnya membuka peluang tertundanya pidana mati itu

sendiri.

Contoh yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah tidak

adanya batasan waktu untuk pengajuan permohonan peninjauan

kembali (PK), seperti dinyatakan dalam Pasal 264 Ayat (3) KUHAP

yang berbunyi :

“Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu

jangka waktu”.

(4) Faktor sikap

Faktor sikap dipandang sebagai faktor penentu tertundanya

pelaksanaan pidana mati, dalam penelitian ini secara garis besar

cukup beralasan, faktor sikap yang dimaksud adalah selain

pengetahuan tentang pidana mati, juga faktor yang berkaitan dengan

komitmen, kewibawaan / keteguhan, dan konsistensi dari seluruh

unsur terkait secara langsung mulai dari hakim yang menjatuhkan

putusan, jaksa dan aparat keamanan (regu tembak / lainnya) sebagai

eksekutor. Di samping itu pula sikap masyarakat sendiri turut

menentukan terhadap berbagai putusan pidana mati yang telah

dijatuhkan artinya. Sikap tegas dari pemerintah atau eksekutor
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sangat diperlukan untuk dapat dilaksanakannya pidana mati, dan hal

ini pun harus didukung oleh sikap masyarakat sendiri yang

mengandung arti bahwa putusan pidana mati memang sudah sesuai

dengan kehendak masyarakat umum dan tidak akan menyebabkan

perdebatan di kemudian hari.

Untuk percepatan pelaksanaan pidana mati, hal-hal yang perlu

dilakukan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor antara lain adalah :

(1) Meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah

Agung agar putusan banding dan / atau kasasi serta peninjauan

kembali egera diterbitkan.

(2) Memohon kepada Presiden agar segera menerbitkan Kepres

mengenai menolak atau menerima permohonan Grasi terpidana.

(3) Memberikan masukan kepada badan legislatif dan instansi terkait

agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan

Peninjauan Kembali maupun Grasi, artinya ada perubahan ketentuan.

4.3.3 Tenggang Waktu Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati

yang Menunggu Eksekusi Mati

Sudah tentu kemungkinan bahwa warga masyarakat takut akan

suatu ancaman pidana. Namun apabila suatu ancaman pidana itu hanya

tercantum di atas kertas saja, maka hal itu tidak akan ada artinya. Efek

dari suatu pidana yang hanya bersifat formal saja, tidak akan

mempengaruhi para pelaku tindak pidana karena bagi mereka pelaku

tindak pidana yang telah diputus pidana oleh pengadilan, sudah sadar

bahwa ancaman pidana tersebut hanya bersifat formal saja tanpa ada
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kejelasan pelaksanaan eksekusinya. Yang terpenting dari sanksi pidana

adalah kepastian artinya apakah suatu sanksi pidana tersebut sungguh-

sungguh atau tidak. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-

ketentuan tertentu harus dilakukan secara ketat demi kepastian hukum.

Berkaitan dengan masalah kepastian penerapan sanksi, kepastian

tersebut sangat diharapkan bagi mereka terpidana mati yang sedang

menunggu eksekusi mati. Data hasil penelitian di Lapas Klas 1 Batu

Nusakambangan pada  Juni 2011, terakhir memperlihatkan masih

terdapat 28 terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi mati.

Beberapa telah menunggu dieksekusi lebih dari sepuluh tahun bahkan

ada yang menunggu selama 41 tahun hingga jaman ini belum juga

dieksekusi, dialah Bahar Bin Matar (67 tahun). Bahar mulai ditahan

pada tanggal 5 Maret 1970 dan divonis pidana mati di Pengadilan

Negeri Tembilahan Riau karena terjerat Pasal 243 KUHP, Pasal 365

Ayat (1), (2) dan (3) KUHP, Pasal 328 KUHP serta Pasal 364 KUHP

atas tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, pembunuhan

dengan direncanakan, penculikan serta pemerkosaan yang diancam

dengan pidana mati. Adapun upaya hukum yang dilakukan adalah

melalui permohonan Grasi sebanyak empat kali, permohonan Grasi

yang pertama ditolak atas dasar Keppres RI No. 23 / 6 / tahun 1972 pada

tanggal 13 Juli 1972, yang kedua dimohonkan pada tanggal 21

September 1995, yang ketiga pada tanggal 17 Pebruari 2004, yang

keempat pada tanggal 29 Januari 2010 dengan dasar lanjut usia,

semuanya ditolak. Pernah juga ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya



63

atas dasar Surat Menteri Kehakiman RI No. M. PW. 07. 03. pada

tanggal 15 Agustus 1980 karena alasan hari kemerdekaan RI.

Dengan demikian keadilan belum ditegakkan. Keadilan ada jika

terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kecepatan

pelaksanaan pidana sama pentingnya dengan kepastian dan kesebandingan

(berat pidana yang diderita). Suatu pidana yang dijatuhkan mempunyai efek

yang lebih besar daripada apabila pelaksanaan pidana itu ditunda, karena

jika ditunda begitu lama masyarakat akan lupa dengan kejahatan yang

dilakukan oleh si terpidana, sehingga efek yang diharapkan agar dapat

mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama tidak

akan pernah terwujud.

Berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 Kitap Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa masa penahanan

untuk terdakwa dengan pidana di atas sembilan tahun mulai proses

penyidikan sampai dengan keluarnya keputusan Kasasi dari Mahkamah

Agung (MA) adalah 700 hari. Belum ditambah dengan masa Peninjauan

Kembali (PK) oleh MA yang tidak dibatasi jangka waktunya, serta

lamanya waktu presiden untuk mempertimbangkan keputusan Grasi.

Berbeda dengan PK yang tidak mempunyai jangka waktu, maka Grasi

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi,

menurut Pasal 8, 9, 10, 11, 12 waktu maksimal yang dibutuhkan adalah

7 bulan 11 hari, jika Grasi tersebut diajukan melalui KaLapas. Jika

diajukan sendiri, maka jangka waktu yang ditempuh adalah 7 bulan 4

hari. Berdasarkan Undang-undang ini, terpidana dapat mengajukan
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Grasi kedua setelah permohonan Grasi pertama ditolak, dan telah lewat

waktu dua tahun.

Dari hasil penelitian, menurut pengakuan Suharno, SH. selaku

Kepala Sub Bagian Umum LP Klas 1 Batu Nusakambangan

menerangkan bahwa: “Kenyataan yang terjadi di dalam praktek

biasanya setelah terpidana mengajukan Kasasi dan ditolak selanjutya

mengajukan Grasi. Setelah Grasi ditolak, dilanjut mengajukan PK. Dan

hal ini tidak hanya dilakukan satu kali” (wawancara : Suharno SH. 7 Juli

2011). Seperti disebutkan di atas jangka waktu PK kembali tidak diatur

batasannya sehingga PK akan memakan waktu yang lama yaitu dua

tahun atau lebih. Bersamaan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Ayat (3), maka terpidana sudah dapat mengajukan lagi Grasi kedua. Jika

kemudian Grasi ditolak, maka mengajukan kembali PK. Sehingga

terpidana dapat mengajukan Grasi dan PK berulang-ulang.

Seperti ketentuan yang ada di dalam UU Grasi, permohonan

Grasi yang diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap (Kracht van gewijsde) tidak dibatasi

oleh tenggang waktu tertentu. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU Grasi

menyatakan:

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.



65

Sedangkan Pasal 3 menyatakan :

“Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan

bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Secara sekilas, Pasal di atas hampir sama dengan Pasal 13 yang

menyatakan :

“Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang

mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan

sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi

diterima oleh terpidana”.

Dari ketentuan Pasal-Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa

terpidana mempunyai hak penuh atas permohonan Grasi dan

pengajuannya dapat diajukan lebih dari sekali sedangkan terpidana yang

sedang mengajukan permohonan Grasi, maka eksekusi mati tidak dapat

dilaksanakan dengan kata lain terjadi penundaan pelaksanaan.

Fakta tersebut di atas, menunjukan belum adanya ketetapan

tentang sampai berapa lama batas waktu yang seharusnya berlaku sejak

keputusan pidana mati itu dijatuhkan sampai permintaan peninjauan

kembali dari suatu putusan yang telah dijatuhkan setelah upaya kasasi

dilakukan terpidana, serta upaya permohonan Grasi menjadi

penghambat terlaksananya pelaksanaan pidana mati.

Ketidakjelasan batas waktu ini ternyata sangat berpengaruh

terhadap berbagai upaya untuk dapat ditundanya suatu pelaksanaan

pidana mati, dan segi waktu ini pula nampaknya yang sering membuka
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peluang adanya berbagai intervensi hukum dari pihak terpidana yang

pada akhirnya menyebabkan putusan pidana mati itu sendiri tertunda.

Berkaitan dengan waktu pula, bahwa lamanya waktu

penyampaian salinan putusan pidana mati yang harus diterima kepada

pihak-pihak terkait juga sangat berpengaruh terhadap pengeksekusian

pidana mati, baik secara empiris maupun praktis. Faktor lama waktu

tertundanya suatu eksekusi, ternyata sangat berpengaruh yang pada

akhirnya menyebabkan keputusan penjatuhan pidana mati perlu ditinjau

kembali. Kasus yang dialami Bahar Bin Matar secara nyata muncul dari

hasil penelitian ini memperlihatkan masih terdapatnya narapidana

terpidana mati yang sudah demikian lama mendekam dipenjara untuk

menunggu eksekusi mati, sementara putusan pidana matinya sudah

ditetapkan.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana

mati sungguh memakan waktu yang relatif terhitung sangat lama untuk

sampai pada pelaksanaan eksekusi. Disamping hal semacam ini

bertentangan dengan asas kepastian hukum, juga bertentangan dengan

asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, dimana jika terpidana

sudah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum

yang tetap (Kracht van gewijsde) dan sudah tidak ada lagi upaya hukum

lain yang bisa ditempuh, maka sudah seharusnya pelaksanaan pidana

harus segera dilakukan demi terwujudnya tujuan pemidanaan.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, harus ada perubahan
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ketentuan mengenai batasan-batasan jangka waktu bagi terpidana

berkesempatan untuk melakukan upaya-upaya hukum baik Grasi

maupun PK sehingga akan tercipta keselarasan antara kepastian dan

keseimbangan hukum.

Adapun pidana mati menurut Rancangan KUHP tahun 2006

hanya dikenakan secara alternatif saja, mengingat kenyataannya selalu

saja terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pidana mati. Sedangkan

tenggang waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati menurut

Rancangan KUHP tahun 2006 dapat ditunda dengan masa percobaan

selama sepuluh tahun jika syarat-syarat terpenuhi antara lain si terpidana

masih dapat diperbaiki lagi dan menunjukan rasa penyesalannya, maka

pidana dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara sementara (paling lama dua puluh tahun). Adapun Pasal yang

mengatur mengenai pidana mati menurut Rancangan KUHP yang baru

adalah sebagai berikut :

Paragraf 11 (Pidana Mati);

Pasal 87 berbunyi :

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk

mengayomi masyarakat”.

Pasal 89 berbunyi :

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan

selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
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b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk

diperbaiki;

c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak

terlalu penting,

d. Jika ada alasan yang meringankan.

(2)  Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji,

maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau

pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan Keputusan

Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.

(3)  Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji

serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat

dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90 berbunyi :

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana

melarikan diri, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana

seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Melihat ketentuan yang ada di dalam Pasal-pasal di atas,

nampaknya ada beberapa kemajuan dalam Rancangan Undang-undang

ini. Seperti adanya pertimbangan akhir yang secara pasti ditentukan

lewat evaluasi yang cukup lama (yakni sepuluh tahun) untuk
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mempersulit eksekusi mati bagi seorang terpidana. Namun undang-

undang yang berlaku saat ini, yang menghendaki tenggang waktu

penundaan eksekusi yang berkepanjangan (death row phenomenon)

terhadap seorang narapidana, tidak sesuai dengan norma HAM

kontemporer karena tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Preseden dan

pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan

(CAT) yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia

menunjukan prakek tersebut juga tidak diperkenankan walaupun

kenyataannya selalu saja terjadi.

4.3.4 Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi mati

Setelah dilakukan penelitian yang mendalam melalui telaah

kepustakaan dan membandingkannya dengan yang ada dalam praktek,

melalui keterangan yang diambil dari narasumber baik dari petugas

Lapas (Sipir) maupun narapidana yang bersangkutan, dapat ditemukan

berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi mati

terhadap terpidana mati. Faktor-faktor yang menghambat atau menunda

terlaksananya hukuman mati terhadap terpidana yang telah mendapat

keputusan hukum yang tetap antara lain adalah :

(1) Regulasi (peraturan perundang-undangan), saat ini dengan Undang-

undang Grasi dan Undang-undang PK, dimana PK dapat diajukan

lebih dari satu kali dan Grasi juga dapat diajukan lebih dari satu kali

itulah yang dapat menghambat terlaksananya eksekusi pidana mati,

karena pengaturan teknisnya kapan jarak waktu PK diajukan itu
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tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan serta lenturnya

ketentuan mengenai Grasi, tentunya hal tersebut dapat menghambat

terlaksananya esekusi.

(2) Pengadilan negeri yang menerima pengajuan peninjauan kembali

(PK) dari seorang terpidana, secara hukum tidak dapat menolak jika

dianggap pengajuan PK nya tidak relevan, karena dalam hal ini

pengadilan negeri tidak memiliki kapasitas dalam menolak PK

dalam hukum positif. sedangkan yang memiliki kewenangan untuk

itu adalah Mahkamah Agung. Terjadinya hal tersebut menurut

informan karena adanya kerancuan dalam menerjemahkan aturan

yang ada sehingga terjadi kesalahan dalam menafsirkan suatu

perundang-undangan.

(3) Kurangnya sosialisasi / publikasi, Dalam hal sosialisasi terkait

peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan pidana

mati masih kurang, dimana belum adanya kesepahaman antara

sesama penegak hukum maupun publik, dalam hal ini manyarakat

secara umum, sehingga sering terjadi kerancuan manakala eksekutor

masih memiliki kewenangan dimana harus menyelesaikan instrumen

hukum yang harus dijalani apakah Grasi atau PK.

(4) Mengenai waktu, fakta yang terjadi adalah pengajuan PK tidak

dilihat dari novum (bukti baru) yang ada, sementara teknis

pengajuan PK menurut hukum positif adalah jika ditemukan bukti

baru pada kasus yang ada, namun yang terjadi adalah pengajuan PK
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itu hanya untuk menyelesaikan haknya saja tanpa adanya novum dan

ini juga dilayani oleh mahkamah agung tentunya hal tersebut

bertentangan dengan undang-undang, sehingga menjadi lama proses

pengambilan keputusan terkait diterima atau tidaknya PK tersebut.

(5) Mahalnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan eksekusi mati

mengingat pihak yang dibebani biaya tersebut adalah eksekutor

(Kejaksaan), sedangkan dari Kejaksaan sendiri keuangannya sangat

terbatas sehingga dalam pelaksanaannya pun seringkali mengalami

hambatan.

Undang-undang tidak mengatur secara tegas dalam hal mana

seorang terpidana dapat mengajukan PK dan dalam hal mana pula

seorang terpidana tidak dapat mengajukan PK, inilah yang menimbulkan

kerancuan dari sisi eksekutor sehingga diperlukan perbaikan regulasi

agar terjadi kepastian hukum dan juga untuk kepastian publik serta agar

si terpidana mati tidak terlalu lama menjalani masa pidana di dalam

penjara yang tentunya hal tersebut sudah melanggar hak asasi terpidana.

Berkaitan dengan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum

(Polri), tidak semua personil polri mengetahui tata cara pelaksanaan

pidana mati bagi terpidana yang telah menerima keputusan hukum yang

tetap. Mekanisme pelaksanaan tugas di kepolisian disesuaikan dengan

tugas dan fungsi pokoknya. Terkait dengan regu tembak, personil polisi

yang memiliki tugas dan fungsi tersebut adalah kesatuan Brigade Mobil

(BRIMOB), sehingga tidak semua personil Polri mengetahuinya.
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Menyoal dana, sampai saat ini belum ada aturan yang secara

eksplisit mengatur mengenai biaya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan eksekusi mati. Pemerintah maupun dewan perwakilan

rakyat masih enggan mempermasalahkan anggaran biaya untuk eksekusi

mati. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa masih banyak

permasalahan penting di Indonesia selain hukum pidana.

Sebenarnya faktor penting yang mempengaruhi tertundanya

pelaksanaan hukuman mati adalah terkait dengan peraturan perundang-

undangan dalam hal ini pengajuan Grasi dan PK, karena sudah jelas

dalam aturan hukum yang ada di Indonesia Pasal 268 Ayat (3)

disebutkan bahwa:

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat

dilakukan satu kali saja”.

Dalam sistem hukum di Indonesia, PK merupakan upaya hukum

tertingi, dimana tidak ada upaya lagi di atas PK, namun terjadi

penyimpangan dimana terkadang PK dapat diajukan beberapa kali,

inilah kemudian yang membuat pelaksanaan hukuman mati menjadi

tertunda.

Berkaitan dengan pengajuan PK dimana hanya dapat diajuan

sekali sesungguhnya sudah dapat mewakili rasa keadilan masyarakat

karena jika upaya hukum luar biasa tersebut dapat diajukan beberapa

kali sama artinya sudah menciderai keadilan yang sangat diharapkan

oleh masyarakat. Sedangkan permohonan Grasi seharusnya hanya boleh
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diajukan dua kali jika Grasi ditolak dan telah lewat masa dua tahun.

Namun dalam kenyataannya, Grasi dan PK dapat diajukan berkali-kali

dan berulang-ulang tanpa ada batasan waktu.

Adapun kelemahan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2002

tentang Grasi yang menghambat pelaksanaan eksekusi mati adalah

sebagai berikut :

(1) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai jagka waktu

mengajukan permohonan grasi

(2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai terpidana mati

atau keluarganya yang tidak mengajukan grasi

(3) Tidak tegas mengatur mengenai beberapa kali seharusnya terpidana

mati mengajukan grasi

(4) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu

eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan grasi oleh presiden

Pentingnya kepastian hukum di Indonesia akan memudahkan para

pelaksana hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan demi

tertipnya hukum serta kembalinya kepercayaan publik / masyarakat

terhadap instrumen hukum yang ada di Indonesia.
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4.2 Pelaksanaan Pidana Mati yang Tidak Segera Dieksekusi

Merupakan Suatu Pelanggaran Terhadap HAM

4.3.1 Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana Mati ditinjau dari Perspektif

Undang-undang HAM (Konvenant Internasional Hak Sipil dan

Politik dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia)

Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana

diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir

2006 terdapat setidaknya 10 peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang masih mengandung ancaman pidana mati. Beberapa

peraturan perundang-undangan yang masih mengatur pidana mati

antara lain adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang No.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 22

Tahun 1997 tentang Narkotika, dan sebagainya. Dalam hal ini harus

diingat bahwa Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak

Sipil dan Politik pada tahun 2005 tanpa reservasi. Dengan demikian

Indonesia telah menjadi negara pihak dan terikat secara hukum dengan

ketentuan tersebut. Oleh karena Indonesia mengesahkan Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik tanpa reservasi, maka seluruh

ketentuan yang termuat di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan

Politik mengikat Indonesia secara hukum.
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Ketentuan mengenai pidana mati terdapat dalam Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 6 yang memuat ketentuan

mengenai hak hidup (right to life). Ketentuan Pasal 6 tersebut memuat

ketentuan yang amat penting berkaitan dengan hak hidup serta pidana

mati. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

memuat ketentuan mengenai hak hidup sebagai berikut:

"Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada

dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat

dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang / Every human being

has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No

one shall be arbitralily deprived of his life".

Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai

kekhususan. Kekhususan dari hak hidup dapat dilihat dari kata sifat

melekat (inherent), yang dalam seluruh Kovenan Internasional hak Sipil

dan Politik hanya digunakan dalam ketentuan ini. Istilah “inherent”

yang digunakan menekankan sifat melekat hak tersebut pada diri

manusia. Kekhususan penting lain dapat dilihat dalam penggunaan kata

keterangan waktu sekarang (present tense) “has”  dan bukan “shall

have”.  Rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia

ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan

mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat (inherent) dan

penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini menekankan
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sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh

manusia.

Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pengaturan

hak hidup menempati pengaturan paling depan dalam ketentuan yang

mengatur hak substantif dimana hak hidup ditempatkan sebagai hak

substantif pertama yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak

lainnya.  Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil

dan Politik juga memuat ketentuan larangan adanya pengurangan

terhadap beberapa hak salah satunya adalah hak hidup (right to life).

Bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun (non-derogable rights) dikuatkan oleh Komite Hak

Asasi Manusia melalui Komentar Umum Nomor 6 yang menyatakan

bahwa "hak ini (hak hidup) merupakan hak absolut yang tidak boleh

dikurangi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam

kehidupan bangsa (Pasal 4/ICCPR)". Namun demikian ketentuan

tentang hak hidup yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) tidak memuat

secara eksplisit larangan pidana mati.

Dengan demikian, sekalipun pidana mati diperbolehkan asalkan

diatur berdasarkan hukum nasional, namun hukum tersebut haruslah sah

(legal), adil (just), dapat dijadikan pegangan dan masuk akal

(reasonable). Walaupun Pasal 6 masih mengakui pidana mati tetapi

juga harus mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengikutinya

yang mengatur pembatasan terhadap pidana mati.
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Ketentuan-ketentuan yang mengikuti Pasal 6 ayat (1), yaitu Pasal

6 Ayat (2) s/d. (6) adalah:

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan

hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling

berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya

kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan

ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan

Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan

akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (competent).

(4) Siapapun yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk

mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti,

pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam

semua kasus. (5) Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan

yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan

tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung.

(6) Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk

menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara-

negara Pihak pada Kovenan ini”.

Ketentuan ini merupakan persyaratan lain serta memasukkan

adanya pembatasan bagi pemberlakuan pidana mati yaitu bahwa pidana

mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil (unjust laws).

Lebih jauh ketentuan ini haruslah ditafsir bahwa hukum yang

menjatuhkan pidana mati haruslah secara substantif konsisten dengan

rule of law yang disuarakan oleh isi Kovenan secara keseluruhan.
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Selain Pasal 6 (hak hidup), beberapa hak yang juga dilarang

untuk dikurangi (non-derogable) adalah Pasal 7 (hak untuk tidak

disiksa), Pasal 8 (Ayat (1) dan (2) / hak tidak diperbudak) ), Pasal 11

(hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi

kewajiban kontraknya), Pasal 15 (hak untuk tidak dihukum berdasarkan

hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak untuk diakui sebagai pribadi

di depan hukum) dan Pasal 18 (bebas berpikir, berkeyakinan, beragama).

Ketentuan Pasal 7 Kovenan, dinyatakan bahwa bagi mereka

(negara-negara) yang berpandangan pidana mati tidak melanggar Pasal

tersebut harus ditegaskan bahwa ketentuan Pasal itu mensyaratkan

eksekusi pidana mati tidak menyebabkan penderitaan fisik dan psikis.

Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa

pidana mati harus dilaksanakan dengan cara yang menyebabkan

kemungkinan timbulkan penderitaan fisik dan psikis yang paling

ringan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pidana

mati harus memperhatikan keadaan si terpidana tanpa adanya

penderitaan fisik dan psikis.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi

dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup. Pasal 28 A

Konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa :

"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

dan kehidupannya”.
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Dengan demikian, hak hidup merupakan hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia menyatakan hak hidup sebagai hak yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Pasal

28 Ayat (1) menyebutkan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga memuat ketentuan tentang hak hidup. Pasal 9 UU No.

39/1999 menyatakan bahwa :

“setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan

meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menyebutkan :

"Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh

siapapun".
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Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi

oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak

hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

(non-derogable rights). Hal ini sejalan dengan ketentuan internasional

(ICCPR) yang mengatur ketentuan serupa. Namun melalui Putusan

Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa

hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakukan pidana mati

dalam UU Narkotika No. 27 Tahun 1997 sepanjang yang menyangkut

ancaman pidana mati tidak melanggar UUD 1945.

Pendirian Mahkamah Konstitusi didasarkan pada beberapa

pendapat yaitu bahwa semua hak yang ada dalam konstitusi

“keberlakuannya dapat dibatasi” termasuk hak hidup. Selain itu,

Mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa ditempatkannya pasal 28 J

sebagai Pasal penutup memberi tafsir bahwa Pasal 28 A-I yang

mendahuluihya tunduk pada ketentuan pembatasan hak yang dimuat

dalam Pasal 28 J Konstitusi Indonesia.

Dalam persoalan mengenai tenggang waktu, UU No. 22 Tahun

2002 tentang Grasi tidak mengatur sama sekali tenggang waktu

pelaksanaan eksekusi mati. Di sini kepastian hukum dalam pelaksanaan

eksekusi mati menjadi tidak tegas, yang berakibat memberikan ruang

gerak kepada terpidana mati/keluarga/kuasa hukumnya untuk

mengajukan Grasi beberapa kali, yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Jika masih ada upaya mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi

terhadap terpidana yang tidak mungkin lagi diajukan grasi kedua,
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artinya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(incraht van gewijsde), hingga membuat terpidana mati tersiksa,

teraniaya sampai akhirnya meninggal dunia sebelum eksekusi

dijalankan, maka sikap seperti itu dapat dikualifikasi melakukan

pelanggaran HAM berat.

Penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM menyatakan:

“dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau

penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang

tahanan atau yang berada di bawah pengawasan, dipidana penjara

paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun”.

Dengan kata lain menurut Pasal di atas dapat ditafsirkan bahwa

dengan tenggang waktu yang begitu lama (walaupun UU

mengenghendakinya) dapat mengancam kesakitan pada terpidana mati

baik fisik maupun mental (psikis) yang justru dapat merugikan

terpidana. Hal ini sudah barang tentu melanggar hak asasi terpidana.

Dari hasil pemaparan di atas terlihat bahwa pidana mati tidak

bertentangan dengan UUD 1945, namun pelaksanaannya harus sesuai

dengan asas-asas hukum sesuai dengan apa yang termuat dalam

penjelasan KUHAP dan tanpa adanya penyiksaan baik fisik maupun

psikis si terpidana, terutama dalam hal tenggang waktu dalam

menunggu eksekusi mati, harus ditentukan kepastian dan tidak boleh

terlalu lama. Karena apabila tenggang waktu terpidana dalam
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menunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama, tanpa adanya

kepastian, maka sudah tentu hal tersebut dapat dikategorikan tindakan

penyiksaan baik fisik maupun psikis yang merupakan pelanggaran

HAM yang dapat merugikan semua pihak, baik bagi si terpidana,

masyarakat, negara maupun dunia internasional.

4.3.2 Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana Mati ditinjau dari Perspektif

Asas Peradilan yang Cepat

Terdakwa yang telah diputus pidana dan memperoleh kekuatan

hukum tetap (Kracht van gewijsde) haruslah segera dipidana sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dilakukan dalam upaya

untuk melaksanakan asas peradilan yang bebas dan dilakukan dengan

cepat dan sederhana. Kata “cepat” inilah yang menjadi pedoman dalam

melaksanakan pemidanaan agar hak-hak terpidana tetap terjaga

sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang

No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Proses

peradilan pidana harus dijalankan dengan cepat untuk mengurangi

penderitaan  setiap tersangka, terdakwa atau terpidana seminimal

mungkin baik ketika berada di dalam tahanan, proses pengadilan,

maupun pelaksanaan putusan dalam menjalani pidana. Hal ini harus

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam KUHAP sebagaimana

dijabarkan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai asas peradilan yang

dilakukan dengan cepat :

Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal
mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa berada dalam
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tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu
yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum (Reksodiputro,
1994 : 39)

Hal ini sangat ironis ketika masih ada bentuk pidana yakni

pidana mati yang masih belum jelas pelaksanaannya. Di dalam

KUHAP, kembali ditegaskan mengenai penghormatan terhadap hak

asasi manusia. Sebenarnya tujuan utama dari Undang-undang ini adalah

untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia selama dalam proses

peradilan. Dengan terlampau lamanya tenggang waktu bagi terpidana

mati yang sedang menunggu eksekusi mati, justru hal ini sangat

bertolak belakang dengan asas peradilan yang cepat sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-undang. Namun Undang-undang Grasi dan

PK tidak mengatur berapa lama tenggang waktu yang harus ditempuh

untuk segera dilakukan eksekusi pidana. Tentu hal ini sangat

bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP (Undang-

undang No. 8 tahun 1981). Jika keadaan yang seperti ini terus

dibiarkan, maka keadaan ini dapat disebut sebagai sebuah penistaan

hukum yang seharusnya tidak perlu. Kesesuaian dan keselarasan antara

Undang-undang sangatlah penting agar supaya dapat tercipta kehidupan

bernegara yang kondusif dan meminimalisir permasalahan yang

muncul, karena permasalahan demi permasalahan yang muncul pada

kenyataannya selalu terjadi pembiaran tanpa ada upaya-upaya yang

kongrit untuk mengatasinya. Perlu pula suatu negara harus benar-benar

mengupayakan sebuah peninjauan kembali terhadap tenggang waktu
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pidana mati, karena Undang-undang yang mengatur mengenai Grasi

maupun PK sudah tidak dapat digunakan lagi.

4.3 Tenggang Waktu yang Terlalu Lama dalam Pelaksanaan

Pidana Mati Merupakan Sanksi Ganda bagi Terpidana Mati

4.3.1 Akibat Teggang Waktu Penundaan Eksekusi Mati yang Terlalu Lama

4.3.1.1 Bagi Terpidana Mati

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa

seringkali terjadi penundaan waktu eksekusi mati yang

disebabkan oleh banyak hal misalnya regulasi yang mengatur

mengenai batasan waktu pengajuan PK dan permohonan Grasi

belum jelas, sehingga pelaksanaannya pun tertunda-tunda, biaya

yang digunakan untuk eksekusi yang relatif mahal sedangkan

dana dari pihak Kejaksaan (eksekutor) sangat terbatas dan lain

sebagainya. Penudaan waktu ini berdampak cukup besar bagi

terpidana mati, bagi masyarakat maupun bagi LP yang dititipi

narapidana terpidana mati.

Khusus bagi terpidana mati, dampak yang menonjol

adalah berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu terlantarnya

nasib si terpidana karena cideranya kepastian hukum akibab

regulasi yang mengatur belum tentu kejelasannya. Seorang

terpidana yaitu terpidana mati tentu sangat mengharapkan akan

adanya keadilan dan kepastian hukum. Tenggang waktu yang

berkepanjangan justru akan membuat si terpidana semakin
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buruk, tersiksa baik fisik maupun mental (psikis) yang luar

biasa dan keadaan seperti ini pun belum tentu pernah dialami

oleh kebanyakan orang. Sudah barang tentu keadaan yang

seperti ini dapat dikategorikan sbagai suatu pelanggaran HAM.

Di mata Internasional, keadaan yang seperti ini tentu sangat

memprihatinkan walaupun di Indonesia sudah ada lembaga

perlindungan yang melindungi hak asasi bagi setiap orang

(Komnas HAM), namun instansi pemerintah ini masih belum

dapat menjangkaunya. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh

dibiarkan berlarut-larut sampai terpidana tersiksa dan pada

akhirnya meninggal di dalam penjara.

4.3.1.2 Bagi Masyarakat

Tujuan dari hukum pidana secara umum adalah untuk

mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Tujuan mulia ini tidak akan terwujud apabila sistem

pemidanaan di dalam suatu negara tidak tersusun dengan baik.

Walaupun ancaman pidana yang ada dalam peraturan

perundang-undangan sifatnya menakut-nakuti agar masyarakat

tidak melakukan tindak pidana, namun pelaksanaannya harus

dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saat ini masyarakat sudah

mulai sadar bahwa ancaman yang tertera di dalam peraturan

perundang-undangan tersebut hanya bersifat formal

sebagaimana diketahui hanya tertulis di atas kertas saja.
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Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pidana mati, yang

tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat membuat

masyarakat menjadi resah dan kehilangan kepercayaan terhadap

sistem hukum yang ada. Dengan begitu masyarakat akan

mengabaikan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga

dikhawatirkan akan muncul dampak yang lebih besar seperti

kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan

tanpa menghiraukan ancaman pidana yang ada. Hal ini tidak

seharusnya terjadi apabila dalam pelaksanaan pemidanaan

sungguh-sungguh dilakukan. Asumsi ini didukung dengan

pendapat Sahetapy yang menyatakan bahwa “Dengan adanya

‘inflasi’ ancaman pidana mati yang tampaknya ‘murah’ ini,

orang menjadi ragu dan akan bertanya, apakah memang

sungguh-sungguh akan diterapkan pidana yang kejam ini dalam

praktek” (Sahetapy, 1979: 224).

Demkian pendapat Sahetapy yang memberi maksud

bahwa kenyataan yang terjadi, masyarakat enggan percaya

dengan suatu ancaman pidana mati ini akan benar-benar

dilaksanakan atau tidak. Pemidanaan yang bertujuan agar

masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama, tidak akan

tercapai secara maksimal. Sebenarnya pemberian pidana

terhadap pelaku kejahatan nyata-nyata merupakan keinginan
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mutlak masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat merasa puas

bahwa keadilan telah ditegakkan.

4.3.1.3 Bagi Lembaga Pemasyarakatan yang Menampung Terpidana Mati

Seorang terpidana mati sebelum dieksekusi, terlebih

dahulu diberikan keleluasaan untuk memperoleh hak-hak yang

dimilikinya dengan pengajuan PK atau Grasi. Tidak serta merta

seorang Jaksa eksekutor atau Kejaksaan melakukan eksekusi

kepada terpidana mati setelah pengajuan PK atau Grasi yang

pertama, sebab Undang-undang memberikan peluang untuk

pengajuan PK atau Grasi berikutnya. Jika hal itu dilakukan,

berarti telah menghilangkan sebagian hak terpidana mati untuk

mendapatkan keadilan.

Sedangkan bagi terpidana mati dalam waktu berkesempatan

mengajukan PK atau Grasi, terlebih dahulu jaksa eksekutor

menitipkannya kepada lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk

ditampung sementara agar memperoleh pembinaan. Dalam hal ini

yang bertanggungjawab penuh atas terpidana mati adalah Kejaksaan

(eksekutor). Namun pada kenyataannya, yang merasakan bebannya

adalah pihak Lapas jika tenggang waktunya terlalu lama.

Asumsi di atas diperkuat dengan pendapat Bapak Koneng

Subagiyo, S.H., selaku Kabid pembinaan narapidana yang

menyatakan bahwa : “Kami hanya dititipkan, sedangkan yang

bertanggung jawab penuh adalah Kejaksaan. Namun kejaksaan tidak
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pernah datang kesini untuk melakukan pengawasan bahkan

menengok sekalipun” (wawancara : Koneng Subagiyo, S.H. pada 6

Juli 2011).

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa suatu sistem peradilan

tidak berjalan konsisten dan saling berkaitan. Kurangnya sinergitas di

antara sub-sub sistem, hanya akan membuat jalannya peradilan

menjadi pincang. Hal ini selain berdampak besar pada terpidana juga

berdampak pada lembaga pemasyarakatan. Disamping sudah

penuhnya ruang penjara, pihak Lapas juga terus menerus melakukan

pembinaan yang intensif kepada para terpidana mati. Seiring dengan

hal tersebut, beliau menambahkan : “Sebenarnya pihak yang

mempunyai beban terberat adalah LP, karena di sini (Lapas Klas 1

Batu Nusakambangan) selain sudah penuh, kami juga harus

melakukan pembinaan dan menjaga kesehatan baik fisik maupun

rohani secara terus menerus, padahal kebanyakan narapidana mati

sangat sensitif hanya untuk sekedar didekati” (wawancara : Koneng

Subagiyo, S.H. pada 6 Juli 2011).

Dengan demikian bisa terlihat begitu besar dampak yang

ditimbulkan karena tenggang waktu yang terlalu lama bagi terpidana

mati yang sedang menunggu eksekusi mati. Oleh karena itu melalui

penelitian ini, penulis selalu merekomendasikan agar ketentuan

dalam peraturan perundang baik Grasi maupun PK harus diperbaiki

lagi mengingat dampak yang diakibatkan sangat besar dan makin
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meluas, serta terlantarnya hak asasi manusia yang seharusnya

merupakan tujuan tertinggi dari sistem peradilan pidana yang harus

dihormati.

4.3.2 Sanksi Ganda bagi Terpidana Mati

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati haruslah

dilaksanakan setelah dijatuhkan putusan pidana oleh pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah

diberikan kesempatan untuk mengajukan hak-haknya seperti PK dan

permohonan Grasi kepada Presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat

dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui fiat executie (persetujuan

Presiden). Maka jelaslah disini bahwa pidana mati seharusnya dijadikan

sebagai sarana penal (pidana) yang terakhir dan hanya dapat

dipergunakan terhadap orang-orang yang sudah tidak dapat diperbaiki

lagi serta dirasa membahayakan bagi masyarakat dan kehidupan

bernegara.

Perlu diketahui disini bahwa pidana mati dan pidana penjara

mempunyai konsep yang berbeda. Mengenai korelasi pidana penjara

secara normatif tidak ada kaitanya sama sekali, hanya saja pidana mati

dipergunakan sebagai sarana bagi negara untuk merampas kemerdekaan

terpidana menjelang dilaksanakan eksekusi agar ia tidak melarikan diri

yakni oleh Kejaksaan menitipkannya kepada lembaga pemasyarakatan

(Lapas). Pidana mati dan pidana penjara merupakan bagian dari jenis-

jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia
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(seperti yang dijelaskan dalam KUHP). Sebagaimana diketahui kedua

bentuk pidana sangat berbeda dan tidaklah dapat diakumulasikan.

Hanya saja dalam tataran das sein hal ini sering terjadi terhadap

terpidana mati.

Pada saat ini, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan dibawahnya.

Dalam konteks ini, pelaksanaan pidana penjara disesuaikan dengan

fungi pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana

dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan padanya dan dalam hal

ini narapidana terpidana mati juga dikategorikan sebagai warga binaan

Lembaga Pemasyarakatan. Adapun fungsi pokok Lembaga

Pemasyarakatan yaitu membina serta mempersiapkan para narapidana

supaya dapat hidup bermasyarakat tanpa menggangu dan merugikan

anggota masyarakat yang lain.

Sedangkan terpidana mati sebelum dieksekusi mati, terpidana

harus menunggu selama waktu tertentu untuk memperoleh kepastian

apakah pada akhirnya akan dieksekusi atau tidak, dalam hal ini atas

diterimanya PK atau melalui pengampunan presiden lewat Keppres

yang menghendaki penghapusan atau perubahan bentuk pidana yang

dideritanya. Dalam rangka menunggu selama tenggang waktu tertentu

untuk memperoleh kepastian pidananya, terpidana ditempatkan

(dititipkan) kepada lembaga pemasyarakatan (Lapas) atas kewenangan

dan tanggungjawab Kejaksaan (eksekutor).
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Menurut hasil wawancara dengan seorang petugas Lapas yang

bernama Bambang Purwatno, SH. selaku Kepala Seksi Bimkemas LP

Klas 1 Batu Nusakambangan yang bertugas melakukan pembinaan

kepada seluruh narapidana yang ada di LP tersebut menyatakan :

“Sebetulnya tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan waktu

berapa lama terpidana mati harus menunggu, inilah yang menjadi

kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi (wawancara : Bambang

Purwatno, SH. pada 6 Juli 2011)”. Demikian pernyataan yang

dikemukakan petugas lapas ketika wawancara berlangsung, yang dapat

diartikan bahwa tidak terdapat kepastian yang benar-benar secara pasti

mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi mati terutama

jangka waktu terpidana menunggu untuk segera mendapatkan kepastian

apakah dieksekusi atau tidak.

Sedangkan kaitannya dengan sistem penjara, terpidana mati

diperlakukan sama dengan terpidana penjara yang ada di Lapas secara

umum. Berikut pernyataan petugas Lapas tersebut : “Pada dasarnya

pembinaan narapidana terpidana mati diperlakukan sama dengan

narapidana lain yakni terpidana penjara, hanya saja kepada terpidana

mati lebih ditekankan kepada sisi pembinaan kerohanian dalam upaya

motifasi untuk segera bertobat” (wawancara : Bambang Purwatno, S.H.

pada 6 Juli 2011). Namun ketika narapidana mati sudah terlalu lama

mendekam dipenjara sama dengan narapidana lain bahkan menurut data

hasil penelitian, terdapat narapidana mati yang menunggu sampai 41

tahun dipenjara. Padahal jelas-jelas kita ketahui bahwa menurut
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rumusan jenis-jenis pidana di dalam KUHP, pidana penjara dalam

waktu tertentu maksimal 15 tahun penjara dan ditambah dengan

sepertiganya apabila ada pemberatan pidana yakni 20 tahun penjara.

Sebagaimana dasar hukum yang termuat dalam KUHP Pasal 12 Ayat

(2) menyatakan : “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek

adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”.

Selanjutnya Ayat (3) Pasal tersebut menyatakan : “Pidana penjara

selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-

turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara

pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu

tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga

dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan

(concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan dalam

Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127)”

Dengan demikian terdapat batasan bahwa pidana penjara selama

waktu tertentu paling lama adalah 15 tahun berturut-turut sedangkan

jika terdapat keadaan lain atas pemberatan pidana karena concursus,

residive atau pemberatan karena penyalahgunaan kewenangan

jabatan/bendera kebangsaan pidana penjara boleh dijatuhkan paling

lama 20 tahun berturut-turut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam

Ayat (4) Pasal tersebut yang berbunyi : “pidana penjara selama waktu

tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun”. Artinya,

pidana penjara yang diderita oleh terpidana mati, sudah melebihi

ketentuan pidana penjara maksimum.
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Menurut pengakuan Bambang Purwatno, S.H. yang menyatakan :

“Ada salah seorang narapidana mati yang menyatakan bahwa ‘saya

lebih baik mati sekarang daripada dipenjara seumur hidup’ selalu

mereka mengatakan seperti itu (wawancara : Bambang Purwatno, SH.

pada 6 Juli 2011)”. Demikian terlihat bahwa terdapat unsur  penolakan

terhadap sistem pemenjaraan yang tidak pasti berapa lama terpidana

harus menunggu eksekusi mati.

Berdasarkan hal tersebut, timbulah permasalahan dimana sarana

pidana penjara seolah-olah dijatuhkan negara sebagai bentuk pidana

tambahan terhadap terpidana mati. Dikatakan demikian karena

kecendrungan yang terjadi di negeri ini pelaksanaan eksekusi mati

terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relatif lama seperti

yang dijelaskan pada topik sebelumnya. Maka seolah-olah sebagian

besar terpidana mati menjalani dua bentuk pidana sekaligus, yaitu

dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, lalu barulah

dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya yaitu

pidana mati.

Permasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya

problematika pada pidana mati. Kini topik pemberitaan seolah-olah

bergeser menyangkut problematika penundaan eksekusi pidana mati.

Tumpang-tindih sistem pemidanaan hanya akan menambah

tersendatnya proses penegakan hukum sampai pada akhirnya banyak

pihak yang dirugikan baik bagi terpidana sendiri, bagi masyarakat

maupun lembaga pemasyarakatan. Dari rumusan di atas, terdapat



94

temuan bahwa tengang waktu penundaan pelaksanaan pidana mati yang

terlalu lama bagi terpidana mati merupakan sanksi ganda yakni selain

dipidana mati, terpidana juga harus menjalani pidana penjara terlebih

dahulu tanpa kepastian batas waktu tertentu.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada kenyataannya tidak segera

dilaksanakan dan memakan tenggang waktu yang terlalu lama. Tenggang

waktu yang terlalu lama ini disebabkan karena banyaknya kendala-

kendala yang dihadapi oleh kejaksaan tinggi dalam melaksanakan

eksekusi antara lain adalah regulasi yang mengatur mengenai pedoman

pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan Grasi tidak terdapat

ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu dan berapa kali terpidana

mati dapat mengajukannya sehingga secara hukum tidak mengandung

unsur kepastian; kurangnya sosialisasi pelaksanaan pidana mati bagi

aparat penegak maupun masyarakat, mahalnya biaya eksekusi serta

ketidakjelasan pengaturan mengenai alokasi anggaran yang digunakan

teruntuk pelaksanaan eksekusi mati,

2. Pelaksanaan pidana mati yang tidak segera dilaksanakan merupakan

pelanggaran HAM. Walaupun undang-undang HAM tidak secara eksplisit

memuat larangan terhadap pidana mati, namun mengatur pembatasan yang

ketat terhadap pemberlakuan pidana mati bagi negara yang belum

menghapus pidana mati. Pidana mati hanya diperbolehkan dengan syarat-

syarat yang ketat sesuai dengan ketentuan konvenant, salah satunya adalah
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pengaturan pelaksanaan pidana mati benar-benar menjamin tidak

ditimbulkannya penderitaan secara fisik maupun psikis. Namun di

Indonesia, pada kenyataannya pelaksanaan pidana mati tidak terdapat

batasan tenggang waktu tertentu, sehingga tenggang waktu yang terlalu

lama bagi terpidana dalam menunggu eksekusi mati, merupakan ancaman

psikis yang dapat membuat keadaan terdakwa semakin buruk yang nyata-

nyata merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM. Menurut hasil

penelitian, hal ini sangat ironis ketika masih terdapat terpidana mati yang

selama 41 tahun belum mendapat kepastian apakah dieksekusi atau tidak,

tentu saja selama 41 tahun itu, terpidana mengalami suatu penyiksaan baik

secara fisik maupun psikis yang luar biasa yang hanya dapat dirasakan

oleh si terpidana sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip atau

asas peradilan yang dilakukan dengan cepat dimana dengan dilaksanakan

prinsip atau asas ini diharapkan dapat mengurangi penderitaan bagi

terpidana seminimal mungkin.

3. Tenggang waktu yang terlalu lama bagi terpidana mati yang sedang

menunggu eksekusi mati, merupakan sanksi ganda bagi terpidana mati,

selain terpidana akan dieksekusi mati, terpidana juga harus menjalani

pidana penjara dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.

Tenggang waktu yang terlalu lama dapat mengakibatkan gangguan baik

fisik maupun psikis terpidana, sementara terpidana ingin mendapatkan

keadilan dan kepastian hukum yang jelas.
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5.2 Saran

Dalam rangka mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat

sebagai tujuan umum hukum pidana, memasukan orientasi manfaat dan

kepastian hukum ke dalam kebijakan-kebijakan adalah suatu keharusan. Hal

tersebut didasarkan pada argumen bahwa dibentuknya hukum pidana adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, sehingga dalam

kebijakan hukum pidana memerlukan orientasi kemanfaatan serta kepastian

hukum yang difokuskan pada peningkatan mutu dan kualitas sistem peradilan

pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa proses pemidanaan selain sangat

bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia juga mengandung efek jera baik

bagi terpidana maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan oleh negara secara ketat tentang

kepastian serta kemanfaatannya. Untuk itu sebagai catatan rekomendasi dalam

skripsi ini maka :

1. Melalui penelitian ini, diharapkan agar pemerintah melakukan peninjauan

kembali serta membuat atau merevisi regulasi yang jelas mengenai

permohonan grasi terutama pengaturan tentang berapa kali diperbolehkan

melakukan permohonan grasi serta jangka waktu pengajuannya.

2. Mengenai Peninjauan Kembali (PK), sebaiknya juga diatur lebih jauh

mengenai berapa kali terpidana dibolehkan mengajukan PK, serta

ketentuan mengenai kapasitas kewenangan pengadilan negeri (PN) dalam

menerima atau menolak pengajuan PK terkait dengan alasan bahwa
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ditemukannya novum (bukti baru), karena pada kenyataannya pengajuan

PK sering tidak terkait dengan adanya novum, namun hanya bersifat

formalitas dan inisiatif terpidana saja.

3. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan yang melandasi pelaksanaan eksekusi

pidana mati secara komprehensif baik antar lembaga atau instansi terkait,

maupun sosialisasi kepada masyarakat.

4. Perlu koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan pidana mati agar antara

aparat penegak hukum tidak salah kesepahaman dalam melaksanakan

eksekusi pidana mati.

5. Terkait soal dana, sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang jelas

mengenai alokasi anggaran khusus teruntuk pembiayaan eksekusi mati

terhadap terpidana mati, karena biaya yang dibutuhkan tergolong cukup

banyak, sedangkan kapasitas keuangan dari kejaksaan sangat terbatas.

6. Mengenai jangka waktu, alangkah jelas dan lebih baik jika pemerintah

memberikan sedikit perhatiannya dan mengesahkan Rancangan KUHP

yang baru, demi kepastian jangka waktu terpidana mati dalam menunggu

eksekusi mati serta demi terciptanya efisiensi pidana dan pemidanaan di

dalam sistem hukum pidana Indonesia.
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