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CHIOU HO-SHUN
TAIWAN
DITAHAN SELAMA LEBIH DARI 23 TAHUN, Chiou Ho-shun merupakan
terdakwa pidana yang ditahan terlama di Taiwan dalam kasus kriminal yang paling
lama berlangsung. Kasusnya baru-baru ini digambarkan oleh pengacaranya sebagai
“noda dalam [sejarah] hukum negara kami.”
Chiou Ho-shun bersama 10 orang lain yang yang didakwa bersama dirinya
mengatakan mereka dipaksa mengaku dan tidak diberi hak untuk berkomunikasi
dengan siapapun selama empat bulan pertama penahanan mereka. Mereka juga
disangkal haknya dalam mendapatkan pengacara selama investigasi dan interogasi.
Chiou Ho-shun bersama orang-orang lain yang didakwa bersama dirinya kemudian
mencabut pengakuan mereka. Pertama mereka diadili adalah di Pengadilan Distrik
sehubungan dengan dua tindak pidana yang terjadi pada tahun 1987: yaitu penculikan
dan pembunuhan Lu Cheng, seorang anak lelaki berusia sembilan tahun, dan
pembunuhan Ko Hung Yu-lan.
Pengadilan Tinggi mengakui bahwa kekerasan dan
intimidasi digunakan selama investigasi polisi. Pengadilan
memang tidak mengecualikan rekaman pengakuan lengkap
sebagai alat bukti, tapi hanya mengecualikan bagianbagian rekaman interogasi saat penganiayaan terhadap
para tersangka bisa didengar secara jelas. Pengakuan itu
juga mengandung kontradiksi dari kedua pihak dan ada
ketidakcocokan dengan fakta-fakta penting.
Chiou Ho-shun dijatuhi hukuman mati karena merampok,
menculik dan membunuh tahun 1989. Dari 12 orang
terdakwa, hanya dia yang dijatuhi hukuman mati.
Perkara Chiou Ho-shun ini dilempar bolak-balik antara
Chiou Ho-shun
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk diperiksa
lagi sampai 11 kali. Semua kasus hukuman mati di Taiwan
harus dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung, yang mungkin
memilih untuk merujuk kasus yang masih dipertanyakan kembali ke Pengadilan Tinggi
agar diperiksa lagi, dan selama masa itu bukti-bukti baru masih bisa diserahkan oleh
pembela (hal ini bisa dilakukan berkali-kali secara tidak terbatas).
Tahun 1994, dua jaksa penuntut umum dan 10 petugas polisi yang menangani
kasus Lu Cheng dinyatakan bersalah karena mendapatkan pengakuan melalui
penyiksaan. Polisi juga mengakui di tahun 2003 bahwa mereka menutup-nutupi dan
gagal menginvestigasi fakta bahwa seorang narapidana hukuman mati lainnya telah
mengakui melakukan pembunuhan-pembunuhan itu sesaat sebelum narapidana itu
dieksekusi.
Setelah Chiou Ho-shun dan orang lain yang didakwa bersamanya kembali
dinyatakan bersalah pada pengadilan ulang ke-10 mereka di Pengadilan Tinggi tahun
2009, Mahkamah Agung kembali menyebutkan bahwa perkara itu cacat, dengan
mengutip antara lain, klaim yang menyatakan penjatuhan hukuman didasarkan pada
pengakuan yang didapat secara paksa.
Mahkamah Agung mengirimkan kembali kasus itu ke Pengadilan Tinggi untuk
diperiksa ulang kesebelas kalinya. Pada bulan Mei 2011, Pengadilan Tinggi memutuskan
untuk mempertahankan hukuman mati Chiou Ho-shun. Setelah keputusan dibacakan,
Chiou Ho-shun mengatakan kepada pengadilan: “Saya tidak pernah membunuh

Saya tidak pernah
“membunuh
siapapun.
Mengapa para hakim tidak
berani menyatakan saya
tidak bersalah

”

PENYIKSAAN/
PERLAKUAN BURUK
TIDAK ADA PROSEDUR
PENGAMPUNAN

siapapun. Mengapa para hakim tidak berani menyatakan saya tidak bersalah.”
Tanggal 28 Juli 2011, Chiou Ho-shun kalah dalam banding terakhirnya ke Mahkamah
Agung. Tanggal 25 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum menolak permintaan untuk
memberikan banding luar biasa untuk adanya pengadilan ulang. Chiou Ho-shun bisa
dieksekusi kapan saja.

Meskipun TAIWAN bukan anggota PBB, pemerintahnya meratifikasi Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 2009, dengan mengesahkan legislasi yang
memasukkan ketentuan-ketentuan ICCPR itu ke dalam undang-undang, kebijakan dan praktik
dalam negeri. Revisi atas Undang-undang Prosedur Pidana di tahun 2003 mengatur bahwa
pengakuan tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya bukti kesalahan. Undang-undang itu juga
melarang pengadilan menggunakan informasi yang diperoleh dari penyiksaan sebagai bukti.
Namun, seperti ditunjukkan kasus ini, bukti-bukti seperti itu masih sering menjadi andalan.
Hak untuk meminta pengampunan dan peringanan hukuman tercantum dalam UndangUndang Pengampunan, tapi tidak ada prosedur untuk melaksanakannya. Para narapidana
telah dieksekusi ketika menunggu hasil keputusan permintaan mereka untuk mendapat
pengampunan. Pada bulan April 2010, tanpa mengabarkan terlebih dahulu kepada para
pengacara atau sanak-keluarga mereka, Taiwan mengeksekusi empat orang narapidana,
mengakhiri penangguhan hukuman mati yang sudah diterapkan sejak 2005. Sejak tahun 2000,
pemerintah sudah berulang kali menyatakan niatnya untuk menghapus hukuman mati.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Menteri Keadilan untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Chiou Ho-shun dengan upaya hukum
apa pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menginvestigasi laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya serta menjamin agar semua pernyataan yang didapat dari
pemaksaan itu sepenuhnya tidak dimasukkan dalam pengadilan ulang
apa pun.
Menjamin agar Chiou Ho-shun diadili ulang dalam pengadilan yang
mematuhi standar internasional tentang peradilan yang adil
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati sebagai satu
langkah menuju penghapusan total hukuman mati.
Merevisi undang-undang dan mengubah kebijakan serta praktik-praktik
demi menjamin adanya peradilan yang adil sesuai dengan
standar-standar internasional.
Menjamin bahwa mereka yang dijatuhi hukuman mati memiliki
kesempatan efektif untuk melaksanakan hak mereka untuk
mencari pengampunan atau peringanan hukuman mereka sesuai
dengan standar-standar internasional.

ADPAN
Desember 2011
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Tulislah surat kepada:
Menteri Keadilan
Kementerian Keadilan
No. 130, Sec. 1, Chongqing S. Rd.
Zhongzheng Dist.
Taipei City 100, Taiwan
Email: tyftp@mail.moj.gov.tw
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DEVENDER
PAL SINGH
INDIA
DEVENDER PAL SINGH (yang juga dikenal sebagai Davinder Pal Singh Bhullar)

ditangkap oleh polisi di bandara udara internasional New Delhi pada bulan Januari 1995
karena melakukan perjalanan dengan dokumen-dokumen palsu.
Polisi mengklaim bahwa sesudah penangkapannya di bandara udara New Delhi,
Devender Pal Singh mengaku terlibat dalam serangan bom tahun 1993 di Delhi yang
membunuh sembilan orang - pernyataan ini dibuatnya ketika dia pertama ditangkap
dan tidak memiliki akses ke pengacara.
Devender Pal Singh kemudian mencabut pengakuannya, dengan mengatakan
bahwa dia “secara fisik dikasari, diancam langsung dilenyapkan [pembunuhan
ekstrajudisial] dan dipaksa menandatangani beberapa lembar kertas kosong”. Dia
mengajukan petisi ke Mahkamah Agung dengan mengatakan adanya “pemaksaan dan
penyiksaan” untuk mendapatkan yang disebut sebagai pengakuannya.
Dalam pernyataannya ke Mahkamah Agung, Devender Pal Singh mengatakan
bahwa dalam perjalanan ke sidang pengadilan, “dia diberi tahu bahwa jika dia memberi
tahu Pengadilan [bahwa dia disiksa], maka dia akan diserahkan ke Polisi Punjab yang
langsung akan membunuhnya.”
Devender Pal Singh diadili menggunakan Undang-Undang
tahun 1987 tentang (Pencegahan) Aktivitas Teroris dan
Pengrusakan(TADA), sebuah undang-undang yang dihentikan
tahun 1995 setelah adanya banyak kritikan dari organisasiorganisasi HAM dalam dan luar negeri karena undang-undang
itu disalahgunakan untuk menangkap, menahan dan
menyiksa ribuan orang secara sewenang-wenang. Meskipun
sudah dihentikan, penuntutan yang menggunakan UndangUndang itu masih berlangsung terhadap orang-orang yang
disangka melakukan pelanggaran terorisme sebelum tahun
1995.
Satu-satunya bukti yang memberatkan Devender Pal
Singh adalah pengakuan yang ditariknya kembali. Menurut
undang-undang biasa India, pengakuan hanya bisa diterima
sebagai bukti jika dibuat di hadapan sebuah majelis hakim;
sedangkan pengakuan yang diberikan kepada polisi tidak
Tanggapan Mahkamah Agung terhadap
bisa. Akan tetapi, TADA berkuasa membuat pengakuan
dugaan bahwa Devender Pal Singh disiksa,
kepada polisi sebagai pengakuan yang bisa diterima di sidang Maret 2002
pengadilan.
Devender Pal Singh diseret ke hadapan majelis hakim
yang semestinya memeriksa apakah pengakuannya dibuat
dengan sukarela. Namun, majelis hakim hanya menanyakan satu pertanyaan – yaitu
apakah pernyataan itu direkam pada tanggal tertentu. Majelis hakim tidak melihat isi
pernyataan pengakuannya, dan mengizinkan petugas polisi untuk ikut hadir dalam
PENYIKSAAN/PERLAKUAN
sidang pemeriksaan.
BURUK LAINNYA
Pada Agustus 2001, sebuah pengadilan khusus TADA memutuskan Devender
Pal Singh melakukan tindakan terorisme yang menyebabkan kematian, konspirasi
untuk membunuh, serta berbagai pelanggaran lain dan menjatuhinya hukuman mati.
PENGADILAN KHUSUS
Biasanya, semua hukuman mati yang diputuskan suatu pengadilan secara otomatis
harus ditinjau lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan memberi kemungkinan untuk melakukan

Terdakwalah yang
“harus
memperlihatkan dan

meyakinkan pengadilan
bahwa pernyataan
pengakuannya tidak dibuat
secara sukarela.

”

banding lebih jauh lagi ke Mahkamah Agung. Namun menurut TADA, pengajuan
banding hanya dapat dilakukan di Mahkamah Agung.
Putusan dan hukuman mati ini dikonfirmasikan oleh Mahkamah Agung pada bulan
Maret 2002. Namun, salah satu dari tiga hakim menemukan bahwa Devender Pal Singh
tidak bersalah. Hakim itu menyimpulkan bahwa tidak ada bukti-bukti yang menyatakan
dia bersalah dan bahwa pengakuan yang mencurigakan tidak dapat menjadi dasar
untuk memberikan hukuman mati.
Petisi untuk ada peninjauan lebih lanjut ditolak oleh hakim Mahkamah Agung
yang sama, kembali dengan mayoritas 2 suara melawan 1 pada bulan Desember
2002. Petisi untuk meminta pengampunan dari Presiden India ditolak pada bulan
Mei 2011. Tetapi tanggal 23 Agustus 2011 Mahkamah Agung menerima petisi untuk
mengurangi hukuman karena keterlambatan penolakan Presiden atas permohonan
pengampunannya.

Konstitusi INDIA melindungi hak untuk hidup. Namun, sejumlah pelanggaran tetap
bisa dijatuhi hukuman mati, termasuk tindak pidana pembunuhan dan konspirasi
untuk membunuh, sejumlah pelanggaran narkoba dan pelanggaran menurut
legislasi anti-terorisme. Pengadilan India masih terus menjatuhkan hukuman
mati dan sekurang-kurangnya 345 orang diperkirakan berada dalam hukuman
mati sejak akhir tahun 2008. Eksekusi hukuman mati terakhir terjadi tahun 2004
setelah tujuh tahun tidak ada pelaksanaan hukuman mati. Tidak seorang pun
pernah dieksekusi di bawah legislasi “pelanggaran anti-terorisme” sejak tahun
1992, tapi delapan orang, termasuk Devender Pal Singh, masih berisiko dieksekusi
setelah dijatuhi putusan menggunakan undang-undang itu.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Perdana Menteri untuk:
Menghentikan eksekusi atas Devender Pal Singh melalui cara apa pun
yang tersedia.
Menjamin agar Devender Pal Singh diadili ulang dalam pengadilan yang
mematuhi standar internasional tentang peradilan yang adil.
Menginvestigasi pengaduan Devender Pal Singh mengenai penyiksaan
dan perlakuan buruk lainnya serta menjamin agar semua pernyataan
yang didapat dari pemaksaan itu sepenuhnya tidak dimasukkan dalam
pengadilan ulang apa pun.
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati
sebagai satu langkah menuju penghapusan total hukuman
mati.
Merevisi undang-undang dan mengubah kebijakan serta
praktik demi menjamin adanya peradilan yang adil sesuai
dengan standar-standar internasional.

ADPAN
Desember 2011
Indeks: ASA 01/022/2011 Bahasa Indonesia
www.facebook.com/groups/358635539514/

Tulislah surat kepada:
Perdana Menteri
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 001
Fax: +9111 2301 9545
Email: (menggunakan formulir)
http://pmindia.nic.in/feedback.htm
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YONG VUI KONG
SINGAPURA
YONG VUI KONG (Yong), seorang pemuda asal Malaysia, ditangkap di Singapura

tahun 2007 saat berusia 19 tahun karena ditemukan memiliki 47g heroin. Yong yang
putus sekolah di usia muda melakukan kejahatan kecil-kecilan untuk mendapat uang.
Menurut Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Singapura, siapapun yang
tertangkap kedapatan membawa lebih dari 15g heroin juga dianggap bersalah
melakukan perdagangan narkoba yang memiliki sanksi hukuman mati yang
wajib diterapkan. Karena Yong tidak bisa melawan praduga ini, Pengadilan Tinggi
menjatuhkan keputusan atas dirinya tahun 2008 dan dia dikenai hukuman mati.
Pengadilan tidak memiliki hak diskresi untuk mempertimbangkan keadaan latar
belakang yang dapat meringankan atau memberikan
hukuman yang lebih ringan.
Pengacaranya mengajukan permohonan banding atas
keputusan itu, tapi Yong mencabutnya di bulan April 2009
dengan mengatakan dia kini menganut agama Buddha
dan ingin mengakui kejahatan yang dilakukannya. Yong
mengajukan petisi meminta pengampunan dari Presiden
Singapura dengan dasar usia muda tapi petisi itu ditolak
bulan November 2009.
Pengacara Yong, M. Ravi, telah mengajukan banding atas
hukuman Yong dengan mempertanyakan keabsahan secara
konstitusional dari hukuman mati wajib untuk perdagangan
narkoba, serta meminta adanya peninjauan kembali peradilan
untuk proses pengampunan Yong. Tapi bulan Mei 2010,
Pengadilan Banding menolak tantangan konstitusional
mengenai hukuman mati wajib untuk perdagangan narkoba
itu. Ini merupakan yang ketiga kalinya pengadilan menolak
tantangan semacam itu sejak 1980.
Pengadilan menetapkan bahwa hak untuk hidup yang
terkandung dalam Konstitusi Singapura tidak menyiratkan
adanya larangan atas penghukuman yang tidak manusiawi,
dan dengan demikian, hukuman mati yang wajib diterapkan
M. Ravi, pengacara Yong Vui Kong
tidak dilarang. Pengadilan juga menolak kekuasaan hukum
kebiasaan internasional yang melarang hukuman mati yang
wajib diterapkan karena merupakan hukuman yang tidak manusiawi atau pelanggaran
hak untuk hidup.
Pengajuan peninjauan ulang dilakukan oleh M. Ravi mengenai proses
pengampunan sebab menurutnya kekuasaan memberikan pengampunan telah dinodai
oleh prasangka karena adanya komentar-komentar yang dibuat Menteri Hukum
tentang kasus itu, dan dengan demikian mengganggu prinsip yang bisa diterima
tentang kelayakan atau keadilan prosedur. Hal ini juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi
di bulan Agustus 2010. Pengadilan Banding kemudian menolak banding yang diajukan
HUKUMAN MATI WAJIB
untuk menentang keputusan Pengadilan Tinggi di bulan April 2011, yang artinya
melapangkan semua rintangan yang ada untuk melakukan eksekusi atas Yong.
Presiden hanya bisa memberikan pengampunan setelah adanya nasihat dari
PENGINGKARAN ATAS HAK
PRADUGA TAK BERSALAH
Kabinet dan artinya juga hanya memiliki sedikit hak diskresi untuk memberikan
pengampunan. Pengampunan untuk hukuman mati di Singapura dilaporkan hanya
pernah diberikan enam kali sejak kemerdekaan negara itu tahun 1965.

Saat kami mengatakan
“hukuman
mati yang wajib

diterapkan itu berarti pada
pokoknya hakim tidak
memiliki hak diskresi. Tutup
saja mata anda… dan
laksanakan. Jangan melihat
ke latar belakang orang itu
dan semua hal-hal lain.

”

SINGAPURA sudah lama diketahui memiliki tingkat eksekusi per kapita tertinggi
di dunia, tapi jumlah eksekusi telah menurun dalam tahun-tahun belakangan
ini. Berdasarkan angka yang dikeluarkan pemerintah, tiga orang dieksekusi
tahun 2007, enam pada tahun 2008, lima di 2009 dan tidak seorang pun di
2010. Sekurang-kurangnya 12 pelanggaran dapat dikenakan hukuman mati dan
hukuman mati merupakan hukuman yang wajib diterapkan untuk pembunuhan,
penghasutan, pelanggaran serius menggunakan senjata api serta perdagangan
narkoba. Singapura tidak menjadi pihak Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik tapi diwajibkan menurut hukum kebiasaan internasional untuk
menghormati hak untuk hidup dan memperhatikan pelarangan mutlak atas
penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Presiden untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Yong Vui Kong dengan upaya hukum
apa pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati sebagai satu
langkah menuju penghapusan total hukuman mati.
Merevisi undang-undang dan mengubah kebijakan serta praktik demi
menjamin adanya peradilan yang adil sesuai dengan standar-standar
internasional, khususnya undang-undang yang membalikkan asas
praduga tak bersalah.
Menghapus hukuman mati wajib.
Meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Tulislah surat kepada:
The President
Office of the President
Orchard Road, Istana
Singapore 0922
Email: s_r_nathan@istana.gov.sg

ADPAN
Desember 2011
Indeks: ASA 01/022/2011 Bahasa Indonesia
www.facebook.com/groups/358635539514/

© Amnesty International

REZA MOHAMMED
SHAH BIN
AHMAD SHAH
MALAYSIA
REZA MOHAMMED SHAH BIN AHMAD SHAH (Reza Shah), ditangkap

oleh polisi pada sore hari tanggal 14 Agustus 2000 di sebuah daerah kumuh di luar
Kuala Lumpur. Polisi mengatakan dia membawa kantong plastik yang kemudian
dibuangnya ketika polisi memanggilnya.
Polisi menemukan sebuah kantong plastik dan mengatakan isinya adalah ganja
berjumlah hampir 800g. Reza Shah membantah mengetahui isi kantong itu dan
menyatakan di pengadilan bahwa polisi memukulinya untuk
memaksanya memberi tahu tempat kantong itu.
Menyusul penangkapannya, Reza ditahan di Markas Besar
Kantor Polisi Distrik Brickfields, sebuah kantor polisi yang
sudah berulang kali menjadi sasaran tuduhan tempat terjadinya
penyiksaan dan perlakuan buruk lain, dan dalam sejumlah kasus
menyebabkan kematian dalam tahanan.
Reza Shah ditahan sambil menunggu sidang pengadilan
selama dua tahun dan baru diadili pada bulan Agustus 2002.
Dia dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur bersalah
memiliki 795,3g ganja dengan menggunakan UU Obat-Obatan
Berbahaya Tahun 1952.
UU itu menyatakan siapapun yang ditemukan memiliki
obat-obatan berbahaya “harus, sampai terbukti yang
sebaliknya, dianggap memiliki” narkoba itu. Undang-undang
itu juga menganggap bahwa orang yang memiliki pasti
mengetahui sifat narkoba itu, kecuali jika memang terbukti
sebaliknya. Undang-undang itu juga beranggapan bahwa
siapapun yang diketahui memiliki narkoba juga bersalah karena
memperdagangkan narkoba dan hukuman mati yang wajib
diterapkanlah yang diberlakukan.
Undang-undang itu artinya membalikkan hak para
tersangka untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti
memang bersalah. Dalam sejumlah kasus, para hakim
menjatuhkan hukuman mati wajib untuk perdagangan narkoba
Nazri Abdul Aziz, Menteri urusan Hukum
dengan putusan yang jelas terlihat dibuat semata-mata
berdasarkan pada pembalikan asas praduga tak bersalah dalam Malaysia, dilaporkan dalam ‘The Online
Citizen’, 31 Agustus 2010
hukum, bukannya dengan dasar bahwa penuntutan telah
membuktikan tersangka memang tidak diragukan lagi bersalah.
Dalam kasus Reza Shah, begitu pengadilan menemukan dia memiliki narkoba
dalam jumlah tertentu, pengadilan tidak punya lagi pilihan kecuali memutuskan bahwa
dia bersalah memperdagangkan narkoba dan lalu menjatuhkan hukuman mati wajib.
Tahun 2006, Pengadilan Banding Putrajaya membalikkan putusan pengadilan.
Pengadilan Banding menyatakan penuntut tidak bisa membuktikan bahwa Reza Shah
mengetahui isi kantong plastik tersebut. Pengadilan itu kemudian memutuskan bahwa
HUKUMAN MATI WAJIB
Reza Shah bersalah karena memiliki narkoba tapi bukan memperdagangkan, dan
menghukumnya 18 tahun penjara serta 10 kali hukuman cambuk.
Namun, pada bulan Januari 2009, Pengadilan Federal memutuskan tidak
PENGINGKARAN ATAS HAK
PRADUGA TAK BERSALAH
menyokong keputusan Pengadilan Banding setelah jaksa penuntut naik banding.

Ini saatnya bagi Malaysia
“untuk
menghapus hukuman
mati... Tidak ada sistem
peradilan pidana yang
sempurna. Kita mengambil
nyawa seseorang dan
beberapa tahun kemudian
kita mendapatkan bahwa
orang lain yang melakukan
kejahatan itu. Apa yang
bisa kita lakukan?

”

Pengadilan Federal itu menyimpulkan bahwa Reza Shah tidak mampu membuktikan
bahwa dia tidak bersalah melakukan perdagangan narkoba. Pengadilan itu
mengukuhkan kembali hukuman mati bagi Reza Shah.
Reza Shah telah menggunakan semua jalan hukum yang ada untuk naik
banding. Sejak saat itu Reza Shah sudah mengajukan permintaan kepada Raja untuk
meringankan hukumannya, dan dia kini masih menunggu keputusan.

Pada April 2011, Menteri Dalam Negeri MALAYSIA mengumumkan bahwa 441
orang telah dieksekusi sejak tahun 1960 dan bahwa 696 narapidana sedang
menunggu pelaksanaan hukuman mati pada bulan Februari 2011. Sebagian
besar dari mereka yang dijatuhi hukuman mati dihukum dengan menggunakan
Undang-undang Obat-Obatan Berbahaya 1952 yang mengatur adanya hukuman
mati yang wajib diterapkan bagi para pedagang narkoba. Pembunuhan juga
dikenai hukuman mati yang wajib diterapkan. Tahun 2009, Malaysia menyatakan
kepada PBB bahwa negara itu mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman
maksimum untuk pedagang narkoba menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Malaysia belum meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik maupun Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, tapi secara legal terikat
oleh hukum kebiasaan internasional yang melarang pencabutan nyawa seseorang
secara sewenang-wenang dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Raja untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Reza Shah dengan upaya hukum apa
pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati sebagai satu
langkah menuju penghapusan total hukuman mati.
Merevisi undang-undang dan mengubah kebijakan serta praktik demi
menjamin adanya peradilan yang adil sesuai dengan standar-standar
internasional, khususnya undang-undang yang membalikkan
asas praduga tak bersalah.
Tulislah surat kepada:
Raja dan Pimpinan Tertinggi Negara
Menghapus hukuman mati wajib.
Istana Negara
Meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 50500 Kuala Lumpur
Politik.
Malaysia
Email: via Foreign Minister
(anifah@kln.gov.my)

ADPAN
Desember 2011
Indeks: ASA 01/022/2011 Bahasa Indonesia
www.facebook.com/groups/358635539514/
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LENG GUOQUAN
CHINA
LENG GUOQUAN, seorang penjual makanan hasil laut, dijatuhi hukuman
mati tanggal 6 Desember 2009 oleh Pengadilan Rakyat Menengah Kota Dandong di
provinsi Liaoning. Dia didakwa menjadi pemimpin kelompok kriminal yang terlibat
dalam penyelundupan dan penjualan narkoba. Penghukumannya dilakukan setelah
melalui sebuah pengadilan yang tidak adil, dan berdasarkan pada pengakuannya
serta keterangan dari para saksi yang kemudian mencabut pernyataan mereka atau
mengatakan mereka disiksa untuk bersaksi memberatkannya.
Leng Guoquan selalu membantah dakwaan itu dan
mengatakan terpaksa mengaku karena dia disiksa. Ditahan
tanggal 19 Januari 2009, Leng Guoquan mengatakan dia disiksa
tiga hari tiga malam ketika diinterogasi unit polisi khusus. Tiga
petugas polisi mengikatnya dengan tangannya di belakang.
Mereka menekan kepalanya ke antara kakinya dan meninjunya.
Kemudian, mereka menyalakan api di salah satu ujung kertas
yang digulung dan memasukkan ujung lain gulungan kertas itu
ke hidungnya, dan menutupi mulutnya sampai kemudian dia
dipaksa mengisap api. Sejak Januari 2009, Leng Guoquan telah
diinterogasi dan disiksa sekurang-kurangnya empat kali.
Leng Guoquan ditahan di Pusat Penahanan Wilayah
Fengcheng sejak 2009. Pertama-tama dia didaftarkan di sana
menggunakan nama palsu (Chen Dong), kelihatannya sebagai
upaya untuk mencegah pengacara dan keluarganya menemukan
tempat dia ditahan. Sejak diketahui keberadaannya, mereka
tidak diizinkan mengunjunginya.
Keluarganya sudah menunjuk empat pengacara berbeda
untuk mewakilinya. Pengacara pertama dipaksa untuk
mengundurkan diri oleh pihak yang berwenang, sementara yang
kedua dan ketiga tidak diberi akses bertemu dengannya. Pengacara keempat akhirnya
bisa mendapatkan akses dan menemuinya sebelum sidang pengadilan pertama.
Pengacaranya mengajukan pengaduan ke Kejaksaan kota Dandong pada bulan
Juli 2009 dengan mengklaim bahwa kliennya disiksa dalam penahanan polisi dan
menyerukan diadakannya investigasi. Bulan Agustus 2010, Kejaksaan Provinsi Liaoning
menyimpulkan bahwa tuduhan penyiksaan itu tidak berdasar.
Di persidangan, pengacara Leng Guoquan tidak mendapat kesempatan memeriksa
silang para saksi mata utama. Para saksi yang memberikan keterangan, mencabut
pernyataan mereka sebelumnya. Jaksa penuntut tidak menyerahkan bukti material apa
pun untuk mendukung pernyataan saksi yang mengklaim ia bersalah.
Pada saat pengadilan banding tanggal 7 Desember 2010 di Pengadilan Tinggi
Rakyat di provinsi Liaoning, Leng Guoquan memperlihatkan kepada pengadilan lukaluka di kepala, pergelangan tangan dan kaki yang katanya disebabkan oleh penyiksaan.
Dari 56 saksi yang dipanggil oleh pembela, hanya tiga yang didengar kesaksiannya
di pengadilan. Tanggal 6 Mei 2011, Pengadilan Liaoning mengirimkan kembali
perkara Leng Guoquan untuk diperiksa ulang karena “ketidakjelasan fakta-fakta” dan
“kurangnya bukti-bukti.” Pengadilan ulangnya dimulai tanggal 10 Oktober 2011.

Kemudian, mereka
“menyalakan
api di salah
satu ujung kertas yang
digulung dan memasukkan
ujung lain gulungan kertas
itu ke hidungnya, dan
menutupi mulutnya.

”
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HAK UNTUK
MENDAPATKAN
PENGACARA DIINGKARI

Sekurang-kurangnya 55 pelanggaran, termasuk yang tidak mengunakan kekerasan, seperti pelanggaran
yang terkait dengan narkoba, diancam hukuman mati di CHINA. Ribuan dieksekusi setiap tahunnya - lebih
dari jumlah eksekusi di bagian lain di seluruh dunia jika digabungkan. Jumlah pastinya masih dirahasiakan.
Tahun 2007, Mahkamah Agung Rakyat mengklaim kembali kekuasaannya untuk melakukan tinjauan akhir
pada semua putusan hukuman mati. Mahkamah itu bisa menyetujui hukuman mati yang dijatuhkan atau
mengembalikannya ke pengadilan yang lebih rendah untuk diadili ulang. Akibatnya, pihak yang berwenang
melaporkan turunnya secara signifikan jumlah eksekusi, tapi klaim ini belum bisa dikonfirmasi. Jika
Mahkamah Agung Rakyat menyetujui sebuah hukuman mati, maka eksekusinya akan segera dilaksanakan.
Konstitusi memang memberi kekuasaan kepada lembaga eksekutif untuk mengeluarkan “pengampunan
khusus” tapi tidak ada prosedur bagi orang-orang untuk meminta pengampunan atau peringanan
hukuman. Semua peradilan, termasuk yang berakhir dengan hukuman mati, tidak memenuhi standar
internasional untuk peradilan yang adil. China memiliki hampir 100 persen tingkat penjatuhan hukuman
dalam perkara-perkara kriminal.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada pihak berwenang China untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Leng Guoquan dengan upaya hukum
apa pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menjamin bahwa Leng Guoquan diadili ulang dalam proses peradilan
yang mematuhi standar internasional tentang peradilan yang adil,
khususnya sehubungan dengan haknya mendapatkan bantuan penasihat
hukum yang layak.
Menginvestigasi laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya serta menjamin semua pernyataan yang didapat dari pemaksaan
itu sepenuhnya tidak dimasukkan dalam pengadilan ulang apa pun.
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati sebagai satu
langkah menuju penghapusan total hukuman mati.
Merevisi undang-undang dan mengubah kebijakan serta
praktik demi menjamin adanya peradilan yang adil sesuai
dengan standar-standar internasional.
Menjamin bahwa mereka yang dijatuhi hukuman mati
memiliki kesempatan efektif untuk melaksanakan hak mereka
untuk mencari pengampunan atau peringanan hukuman
mereka sesuai dengan standar-standar internasional.
Meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik.

ADPAN
Desember 2011
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Tulislah surat kepada:
Ketua Pengadilan Tinggi Rakyat
Provinsi Liaoning
Liaoningsheng Gaoji Renmin
Fayuan
132 Huigongjie, Shenhequ
Shenyangshi 110013
Liaoningsheng
People’s Republic of China
Email: lnfy_mygt@chinacourt.org
or lngfjb@126.com

HAKAMADA IWAO
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JEPANG

HAKAMADA IWAO (Hakamada), yang lahir tahun 1936, dan seorang mantan
petinju, ditangkap karena pembunuhan tahun 1966. Dia dijatuhi hukuman mati tahun
1968.
Segera setelah ditangkap, polisi melakukan interogasi intensif kepada Hakamada
selama 23 hari mulai 18 Agustus sampai 9 September 1966.
Dia diinterogasi tanpa istirahat selama rata-rata 12 jam
sehari dan dalam tiga kesempatan dia diinterogasi lebih dari
14 jam. Dia “mengaku” setelah 20 hari dan didakwa tiga hari
kemudian. Selama saat itu dia menandatangani serangkai
dokumen yang konon berisi pengakuannya melakukan
kejahatan tersebut. Hakamada kemudian menandatangani
lebih banyak lagi pengakuan, kali ini dipersiapkan oleh
Penuntut Umum.
Hakamada mencabut pernyataan-pernyataannya pada
saat pemeriksaannya di pengadilan dengan mengklaim bahwa
ketika ditahan dia diingkari dari mendapatkan makanan dan
minuman, juga tidak diizinkan menggunakan kamar mandi,
dan ditendangi serta dipukuli. Dalam sebuah surat kepada
adiknya dia menulis:
“[S]alah seorang penginterogasi menarik ibu jariku ke
tempat tinta, menariknya ke catatan pengakuan yang tertulis
dan menyuruhku, ‘tuliskan namamu di sini!’, sambil berteriak
kepada aku, menendangi dan memelintir lenganku.”
Hakamada hanya diperbolehkan melakukan tiga
wawancara pendek dengan beberapa pengacara pembela
yang berbeda-beda sebelum sidang pengadilannya. Selama
sidang pengadilannya di Pengadilan Distrik Shizuoka tahun
1968, para hakim mengemukakan kekhawatiran mereka
bahwa apa yang disebut sebagai pengakuan yang diserahkan
oleh jaksa penuntut dan berisikan tanda tangan Hakamada,
tidaklah ditandatangani dengan sukarela. Dari ke-45 dokumen
Kumamoto Norimichi, Hakim Pengadilan Distrik
yang diserahkan, hanya satu yang dianggap ditandatangani
Shizuoka, 2007
secara sukarela dan sisanya dinyatakan tidak bisa diterima
sebagai bukti. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman
mati, dan keputusan serta hukuman mati itu dikuatkan oleh
Mahkamah Agung tahun 1980.
Tahun 2007, Kumamoto Norimichi, salah satu dari tiga hakim di Pengadilan Distrik
Shizuoka yang menjatuhinya hukuman mati di tahun 1968, mengatakan dia percaya
Hakamada tidak bersalah:
“Secara objektif bukti-bukti bahwa dia melakukan kejahatan ini hampir tidak ada;
namun, para penyidik berpikir sejak permulaan bahwa dia bersalah, karena itu polisi
PENYIKSAAN/PERLAKUAN
BURUK LAIN
melakukan penyidikan dengan asumsi dia bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
Dia ditahan dan dipaksa mengaku sebab polisi sudah menangkapnya.”
HAK UNTUK
Kumamoto Norimichi dipaksa menghukum mati Hakamada meskipun percaya
MENDAPATKAN
bahwa ia tidak bersalah: “Saya tidak tahan menanggung beban hati nurani saya, jadi
PENGACARA DIINGKARI
saya mengundurkan diri sebagai hakim… Saya merasa sangat bersalah.”

Saya tidak bisa
“meyakinkan
dua hakim

lainnya bahwa Hakamada
tidak bersalah jadi saya harus
ikut menghukumnya karena
keputusan dibuat oleh suara
mayoritas. Secara pribadi,
kenyataan bahwa saya yang
harus menulis keputusannya
sangat bertentangan dengan
hati nurani saya, saya masih
memikirkan hal ini sampai
hari ini.

”

Penasihat hukum Hakamada meminta diadakannya lagi pengadilan ulang tahun
1981 tapi pengajuan pemeriksaan ulang ini ditolak Mahkamah Agung tahun 1994.
Permohonan pemeriksaan ulang kedua diserahkan tahun 2008 kepada Pengadilan
Distrik Shizuoka, tapi jawaban untuk permohonan ini masih ditunda.
Hakamada sudah memprotes tidak bersalah selama lebih dari 45 tahun. Dia
kini adalah narapidana hukuman mati yang paling lama mendekam di penjara
Jepang. Semua narapidana yang dijatuhi hukuman mati di Jepang ditempatkan
dalam isolasi. Selain dari kunjungan singkat adiknya, pengacaranya dan sejumlah
pendukung tertentunya, Hakamada telah menjalani isolasi lebih dari 30 tahun. Dia kini
menunjukkan tanda-tanda kemunduran kesehatan jiwa yang serius.

Sistem peradilan kriminal JEPANG sangat mengandalkan pada pengakuan yang didapatkan dari
sistem daiyo kangoku untuk bisa menjatuhkan hukuman. Sistem ini mengizinkan polisi untuk
menahan serta menginterogasi tersangka sampai dengan 23 hari tanpa akses ke pengacara.
Selama waktu itu, pengakuan secara rutin didapatkan melalui penyiksaan atau perlakuan buruk
lainnya. Jepang memiliki tingkat penjatuhan hukuman 99 persen. Ada 19 pelanggaran yang
bisa dijatuhi hukuman mati di Jepang, tapi dalam praktiknya, hanya yang dinyatakan bersalah
karena membunuh yang dijatuhi hukuman mati. Lebih dari 100 orang kini sedang menunggu
pelaksanaan hukuman mati. Antara tahun 2006 dan 2010 telah dilakukan 37 eksekusi.
Semuanya dilaksanakan secara rahasia. Mereka yang dijatuhi hukuman mati hanya diberi tahu
beberapa jam sebelum eksekusi dan anggota keluarga mereka baru diberi tahu sesudahnya.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Menteri Keadilan untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Hakamada Iwao dengan upaya hukum
apa pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menjamin agar Hakamada Iwao diadili ulang dalam pengadilan yang
mematuhi standar internasional tentang peradilan yang adil.
Menginvestigasi laporan-laporan tentang penyiksaan dan perlakuan
buruk lainnya serta pengingkaran hak untuk mendapatkan bantuan
hukum yang efektif.
Menghapus sistem daiyo kangoku atau menyelaraskannya dengan
standar-standar internasional, termasuk dengan memperkenalkan
perekaman elektronik untuk keseluruhan proses interogasi.
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati
sebagai satu langkah menuju penghapusan total hukuman
mati.
Merevisi undang-undang dan mengubah kebijakan serta
praktik demi menjamin adanya peradilan yang adil sesuai
dengan standar-standar internasional.
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Tulislah surat kepada:
Menteri Keadilan
1-1-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8977, Jepang
Faks +81 3 5511 7200
(melalui Kantor Informasi Publik &
Hubungan Luar Negeri)
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HUMPHREY
JEFFERSON EJIKE
ELEWEKE
INDONESIA

HUMPHREY JEFFERSON EJIKE ELEWEKE (Jeff), dari Nigeria,
ditangkap karena pelanggaran narkoba tahun 2003 dan dihukum mati tahun 2004.
Jeff ditangkap tanggal 2 Agustus 2003 di Jakarta karena memiliki narkoba setelah
polisi menemukan 1,7 kg heroin di sebuah ruangan yang dipakai karyawan Jeff di
restoran yang dimiliki dan dikelolanya.
Dia didakwa melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan impor, ekspor,
penjualan dan penyelundupan narkoba – pelanggaran yang menyandang kemungkinan
hukuman mati. Namun, Jeff tidak memiliki akses ke pengacara baik pada saat dia
ditangkap, diinterogasi ataupun ditahan. Dia ditahan selama total lima bulan tanpa
mendapat perwakilan hukum, yang artinya melanggar Pasal 14 Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) Indonesia, yang menjamin hak untuk dibantu dan menghubungi bantuan hukum.
Indonesia meratifikasi ICCPR tahun 2006.
Jeff mengklaim bahwa dia berulang kali dipukuli selama
interogasi. Dia mengatakan penginterogasinya mengancam
untuk menembaknya jika dia menolak menandatangani suratsurat yang menyatakan pengakuan memiliki heroin atau jika
dia menolak menyebutkan nama-nama orang lainnya. Namun,
catatan peradilan bulan April 2004 menunjukkan bahwa Jeff
melaporkan dia tidak menjadi sasaran bentuk pemaksaan apa
pun.
Pertimbangan putusan sidangnya menyertakan
pernyataan bahwa “orang berkulit hitam dari Nigeria”
dibawah pengawasan polisi karena mereka diduga
memperdagangkan narkoba di Indonesia. Hal ini
membangkitkan perhatian mengenai imparsialitas proses
Parafrase putusan sidang kasus
peradilannya. ICCPR mensyaratkan bahwa semua orang
Humphrey Jefferson
mendapat pemeriksaan pengadilan yang adil dan terbuka
untuk umum oleh sebuah tribunal yang kompeten, mandiri dan imparsial. ICCPR
menetapkan kewajiban secara eskplisit pada negara-negara untuk menghormati dan
melindungi hak semua individu “tanpa pembedaan apa pun” termasuk pembedaan ras,
warna kulit, dan kebangsaan atau asal-usul sosial.
Jeff dinyatakan bersalah memiliki dan menjual narkoba oleh Pengadilan Jakarta
Pusat yang menjatuhinya hukuman mati bulan April 2004. Putusan dan hukumannya
diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tinggi pada bulan Juni 2004 dan Mahkamah
Agung bulan November 2004.
Pada November 2004, Charles Kanu, alias Kelly, mantan pemilik restoran Jeff,
dikabarkan memberi tahu polisi bahwa dia mengatur agar narkoba ditaruh di restoran
itu agar Jeff akan ditangkap dan dihukum. Meskipun dia kemudian meninggal di
penjara, beberapa orang memberikan keterangan bahwa mereka menyaksikan Charles
Kanu membuat pengakuan ini ketika Charles berada di dalam penjara setelah dipidana
PENYIKSAAN/PERLAKUAN
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pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba. Pernyataan para saksi itu kemudian
menjadi bagian dari permohonan banding yang diajukan untuk meninjau kasus Jeff
HAK UNTUK
di Mahkamah Agung. Permohonan ini ditolak pada bulan September 2007. Pada
MENDAPATKAN
tahun yang sama, Mahkamah Agung mengukuhkan keabsahan hukuman mati untuk
PENGACARA DIINGKARI
pelanggaran narkoba berdasarkan konstitusi.

berkulit hitam
“dari‘Orang
Nigeria’ dibawah
pengawasan polisi
karena mereka diduga
memperdagangkan
narkoba di Indonesia.

”

Jeff kini ditahan di Penjara Nusa Kambangan menunggu eksekusi. Jeff tidak mau
meminta pengampunan dari Presiden karena dia merasa tidak bersalah dan tidak
bersedia meminta pengampunan untuk kejahatan yang tidak dibuatnya.
Indonesia masih belum menjadikan penyiksaan sebagai pelanggaran kriminal
dalam KUHP.

Lebih dari 100 orang menunggu hukuman mati di Indonesia: setengah dari mereka dihukum
karena perdagangan narkoba; banyak di antaranya adalah warga negara asing. Sepuluh
dieksekusi tahun 2008, dibandingkan dengan 11 eksekusi yang tercatat dalam dekade
sebelumnya. Paling tidak tujuh orang dijatuhi hukuman mati tahun 2010, tapi sejak 2008
tidak ada catatan mengenai pelaksanaan eksekusi. Pada Agustus 2010 Undang-Undang
tentang Permohonan Grasi diamendemen sehingga mereka yang dihukum mati hanya bisa
meminta pengampunan atau grasi satu kali saja dari Presiden dalam kurun waktu satu tahun
sejak putusan tetap dijatuhi. Konstitusi melarang penyiksaan, tapi penyiksaan oleh polisi
ditemukan secara luas dan pengakuan yang didapatkan dari pemaksaan secara rutin dijadikan
andalan di pengadilan. Mereka yang didakwa dengan pelanggaran yang menyandang
hukuman mati dapat ditahan hingga 231 hari sebelum disidang. Ada kekhawatiran serius
terhadap korupsi dan lemahnya independensi dalam sistem peradilan.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Jaksa Agung untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Humphrey Jefferson Ejike Eleweke
dengan upaya hukum apa pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menjamin agar Humphrey Jefferson Ejike Eleweke diadili ulang dalam
pengadilan yang mematuhi standar internasional tentang peradilan yang
adil.
Menjadikan penyiksaan sebagai pelanggaran pidana, menginvestigasi
laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya serta
menjamin agar semua pernyataan yang didapat dari pemaksaan itu
sepenuhnya tidak dimasukkan dalam pengadilan ulang apa
pun.
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati
sebagai satu langkah menuju penghapusan total hukuman
mati.

Tulislah surat kepada:

Jaksa Agung Republik Indonesia
Jl. Sultan Hasanudin No.1
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum
lainnya dan mengubah kebijakan serta praktik demi menjamin Indonesia
Fax +62 21 725 0213 /
adanya peradilan yang adil sesuai dengan standar-standar
+62 21 739 2576
internasional.
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AFTAB BAHDUR ditangkap polisi di Lahore tanggal 5 September 1992
bersama seorang pria lain. Mereka disangka melakukan pembunuhan. Aftab Bahadur
lalu dikurung di tahanan polisi selama beberapa bulan tanpa akses ke pengacara.
Tahanan sering kali dikurung dalam tahanan polisi berminggu-minggu pada satu waktu
dan sering kali malah sampai satu tahun sementara dakwaan dipersiapkan. Mereka
jarang diberi kesempatan untuk mempertanyakan keabsahan penahanan mereka di
hadapan pengadilan atau untuk mencoba minta dibebaskan dengan jaminan.
Ketika Aftab Bahadur akhirnya muncul di pengadilan tahun 1993, dia menyatakan
diri tidak bersalah dengan mengklaim bahwa polisi membawanya ke tempat kejadian
perkara dan memaksanya meninggalkan sidik jari. Pria lain yang juga didakwa
bersamanya, yaitu Ghulam Mustafa, juga mengklaim disiksa dan dipaksa meninggalkan
sidik jari. Hakim mencatat klaim mereka tanpa komentar.
Aftab Bahadur diberi seorang pengacara yang ditunjuk
negara untuk sidang namun pengacara ini tidak bisa
memberikan bukti atau saksi untuk membela kliennya. Para
pengacara yang ditunjuk negara di Pakistan sering kali tidak
terlatih dan tidak dibayar dengan baik, dan mungkin tidak
bersemangat dalam mewakili klien mereka kecuali jika
terdakwa juga membayar mereka.
Aftab Bahadur diadili di Pengadilan Khusus untuk
Pemeriksaan Pengadilan Kilat No.2 di Lahore pada tanggal
13 April 1993. Dia diputuskan bersalah karena membunuh
serta dijatuhi hukuman mati. Pengadilan-pengadilan ini
beroperasi antara 1987 dan 1994 dengan yurisdiksi ekslusif
atas pelanggaran tertentu, termasuk pembunuhan dan
pelanggaran politik dengan atau tanpa kekerasan yang bisa
dijatuhi hukuman mati. Pengadilan-pengadilan itu beroperasi
di luar sistem hukum yang reguler, diketuai oleh para
Aftab Bahadur
hakim yang sudah pensiun dan pengajuan banding hanya
diperbolehkan di Mahkamah Agung Banding Khusus (special
supreme appellate court), yang juga berada di luar sistem Mahkamah Agung yang
biasa. Batas waktu yang ketat diberlakukan untuk membawa perkara ke pengadilan
setelah dakwaan diajukan, dan juga untuk lama sidang pengadilan dan proses banding.
Meskipun undang-undang yang membentuk pengadilan cepat semacam ini dibatalkan
tahun 1994, sejumlah orang tetap mendekam di penjara setelah diadili di pengadilanpengadilan tersebut. Sejumlah di antara mereka, seperti Aftab Bahadur, berada dalam
hukuman mati.
Aftab Bahadur melakukan banding di Mahkamah Agung Banding atas putusan
yang dijatuhkan kepadanya. Seorang pengacara kembali ditunjuk oleh negara untuk
mewakilinya. Pengajuan bandingnya tidak diberi tanggal dan hanya memuat empat
poin umum yang dituliskan dalam satu lembar kertas: yaitu bahwa jaksa penuntut
tidak dapat membuktikan bahwa Aftab Bahadur bersalah tanpa diragukan lagi; bahwa
tidak ada bukti-bukti kuat yang cukup untuk menghukumnya; bahwa Aftab Bahadur
tidak bersalah; dan bahwa penjatuhan hukuman di pengadilan bersifat sewenangwenang dan berdasarkan pada dugaan saja.
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AFTAB BAHADUR
PAKISTAN

Polisi menyiksa saya dan
“setelah
membaluri tangan
saya dengan minyak, mereka
menempelkan tangan saya
ke seluruh ruangan dan dari
situ didapatkan cetakan
tangan saya.

”

PENYIKSAAN/PERLAKUAN
BURUK LAIN
PENGADILAN KHUSUS

Pengadilan banding mengonfirmasi putusan dan hukumannya tanggal 27 Maret
1994. Pengajuan petisi memohon pengampunan kepada Presiden diajukan Aftab Bahadur
tahun 2010. Dia saat ini ditahan di penjara di Lahore.

Pengadilan di PAKISTAN menghukum sejumlah besar orang, termasuk remaja,
dengan hukuman mati, walaupun Presiden berjanji pada tahun 2008 bahwa
semua hukuman mati akan diringankan. Lebih dari 8.000 narapidana disebutkan
kini menunggu eksekusi hukuman mati; banyak di antaranya sudah menunggu
eksekusi hukuman mati sejak bertahun-tahun lalu. Hukuman mati paling sering
dikenakan untuk pembunuhan, tapi bisa juga diberlakukan untuk hampir 30
pelanggaran lain termasuk yang tidak memiliki konsekuensi yang mematikan
yang jelas tidak termasuk dalam cakupan “kejahatan paling berat/serius” seperti
yang didefinisikan oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Pengadilan anti-terorisme beroperasi di luar sistem peradilan biasa serta memberi
kekuasaan luas kepada polisi dan badan-badan keamanan. Permasalahan sistemik
hadir dalam sistem peradilan, termasuk korupsi, lemahnya kemandirian peradilan,
dan diskriminasi.

BERTINDAKLAH SEKARANG
Serukan pada Presiden untuk:
Menghentikan eksekusi terhadap Aftab Bahadur dengan upaya hukum apa
pun atau cara-cara lainnya yang tersedia.
Menginvestigasi laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya serta menjamin semua pernyataan yang didapat dari pemaksaan
itu sepenuhnya tidak dimasukkan dalam pengadilan ulang apa pun.
Menjamin agar Aftab Bahadur diadili ulang dalam pengadilan yang
mematuhi standar internasional tentang peradilan yang adil
Menunda semua eksekusi dan penerapan hukuman mati sebagai satu
langkah menuju penghapusan total hukuman mati
Sepenuhnya mematuhi kewajiban menurut Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik dan merevisi undang-undang dan mengubah
kebijakan serta praktik demi menjamin adanya peradilan yang adil sesuai
dengan standar-standar internasional

ADPAN
Desember 2011
Indeks: ASA 01/022/2011 Bahasa Indonesia
www.facebook.com/groups/358635539514/

Tulislah surat kepada:
Presiden Pakistan
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Fax: +92 5192 04974
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ZULFIQAR ALI
INDONESIA

DITAHAN SELAMA HAMPIR DELAPAN TAHUN, Zulfiqar Ali, seorang buruh tekstil
dari Pakistan, dijatuhi hukuman mati pada Juni 2005 dalam sebuah pengadilan yang
tidak adil. Jalur hukum yang tersisa baginya sekarang adalah memohon grasi kepada
Presiden Indonesia.
Zulfiqar Ali, yang datang ke Indonesia pada tahun 2000, ditahan di rumahnya di
Provinsi Jawa Barat pada 21 November 2004.
Dia dituntut atas kepemilikan 300 gram heroin dan diadili di Pengadilan Negeri
Tangerang, Provinsi Banten, pada 20 Januari 2005. Lima bulan kemudian, pada 14 Juni,
dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang sama. Pengadilan menolak keterangan
seorang saksi, yang mengakui obat‐obatan terlarang
tersebut bukan milik Zulfiqar Ali, namun pernyataan itu tidak
dipertimbangkan.
Saya juga mengatakan di depan
Pada masa tahanan sebelum pengadilan, Zulfiqar Ali tidak
mendapatkan pengacara. Akses atas pengacara sejak masa
persidangan bahwa saya telah disiksa
tahanan adalah jaminan utama melawan penyiksaan dan
dengan luar bisa tetapi saya dipaksa
perlakuan buruk lainnya, serta penting dalam memastikan
mengakui kejahatan yang tidak pernah
pengadilan yang adil.
saya lakukan...sampai dirawat dirumah
Hak atas pengadilan yang adil tercantum dalam Pasal 14
Kovenan Hak‐Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia
sakit selama 17 hari karena penyiksaan
pada tahun 2006. Pasal ini mensyaratkan agar tertuduh
polisi...tetapi pengadilan lagi‐lagi
memiliki akses atas pengacara tidak hanya pada saat
mengabaikan hal ini.
pengadilan, namun juga selekasnya setelah penangkapan,
saat di tahanan, interogasi dan investigasi pendahuluan.
Zulfiqar Ali
Hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang‐Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan “Penasihat hukum
harus selalu memiliki hak untuk berhubungan dengan terduga sejak masa
penangkapan atau tahanan hingga semua tahapan pemeriksaan”.
Dihambat akses atas pengacaranya, Zulfikar Ali tidak memiliki waktu dan
fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Selama masa penangkapan
dan tahanan, haknya juga untuk menghubungi Kedutaan Pakistan ditolak. Hal ini
melanggar Konvensi Viena PBB tentang Hubungan Kekonsuleran.
Zulfiqar Ali hanya diizinkan mengakses pengacaranya sebulan setelah
penangkapannya dan menyatakan ia dipukuli hampir setiap hari sejak tanggal
penangkapannya pada 21 Januari 2005 oleh petugas polisi dari Polres Bandara
Soekarno‐Hatta. Dia juga mengatakan dia disiksa dan diperlakukan secara
PENYIKSAAN/PERLAKUAN
BURUK LAINNYA
buruk dalam tahanan hingga ia menandatangani surat pengakuan bersalah.

“

”

HAK ATAS
PENGACARA DITOLAK

Kemudian dia membutuhkan operasi perut dan ginjal akibat pemukulan yang
dialaminya, dan dia sekarang dalam kondisi kesehatan yang buruk.
Pelarangan atas penyiksaan berlaku mutlak berdasarkan hukum internasional
serta berlaku untuk semua negara, pada setiap saat dan dalam semua keadaan,
tanpa terkecuali.
Permohonan banding Zulfiqar Ali ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
telah ditolak dan dia masih berada dalam vonis hukuman mati. Dilaporkan tidak ada
bukti material yang diajukan
Lebih dari 100 orang menunggu eksekusi mati di INDONESIA: lebih dari
terhadapnya. Tidak mendapatkan
setengahnya dihukum karena perdagangan narkotika dan obat‐obatan
pengadilan yang adil, dia sekarang
terlarang, banyak merupakan warga negara asing. Tidak ada eksekusi
menghadapi eksekusi, dan tetap
yang terjadi di Indonesia sejak 2008 ketika 10 eksekusi dijalankan.
berada di Penjara Kedung Pane,
Setidaknya 6 orang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2011.
Provinsi Jawa Tengah.
Konstitusi Indonesia melarang penyiksaan, namun penyiksaan oleh
polisi terjadi secara luas dan pengakuan paksa secara rutin menjadi
bukti andalan di pengadilan. Indonesia belum menjadikan penyiksaan
sebagai pelanggaran pidana. Mereka yang dituntut karena kejahatan
yang bisa dijatuhi hukuman mati bisa ditahan hingga 231 hari sebelum
diadili. Ada kekhawatiran serius atas korupsi dan kurangnya independensi
dalam sistem peradilan Indonesia.

BERTINDAK SEKARANG!
Tuntut Jaksa Agung agar:
!
!

Mencegah eksekusi Zulfiqar Ali dengan segala cara yang tersedia.
Memastikan agar Zulfiqar Ali diadili ulang dalam peradilan yang
memenuhi standar pengadilan adil internasional.

!

Menginvestigasi laporan‐laporan penyiksaan dan perlakuan buruk
lainnya, dan memastikan semua pernyataan yang berasal dari
pemaksaan seperti itu tidak digunakan dalam pengadilan ulang.

!

Menunda semua eksekusi dan penjatuhan hukuman mati sebagai
langkah awal menuju penghapusan hukuman mati secara menyeluruh.

!

Merevisi KUHP dan undang‐undang lainnya serta mengubah kebijakan‐
kebijakan dan praktik‐praktik untuk
memastikan pengadilan adil yang selaras
Tujukan kepada:
dengan standar internasional.
Jaksa Agung Republik Indonesia
Jl. Sultan Hasanudin No.1
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Indonesia
Fax: +62 21 725 0213 / +62 21 739 2576
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