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Kata Pengantar oleh Komite
Internasional Palang Merah (ICRC)
Kegiatannya membantu tahanan telah menjadi ciri utama ICRC selama 150 tahun
keberadaannya. Kegiatan pertama terkait tahanan dilaksanakan sekitar tahun 1870 dan
organisasi ini dikenal dengan kegiatannya mengunjungi orang yang ditahan sehubungan
dengan konflik bersenjata, yang mana ICRC memiliki mandat khusus untuk melakukan
pemantauan berdasarkan hukum humaniter internasional. Organisasi ini juga bekerja
untuk orang-orang yang dirampas kebebasannya dalam beragam konteks seperti
kekerasan, ketegangan sosial dan kerusuhan. Dalam setiap konteks, prioritas ICRC
adalah memastikan bahwa para tahanan diperlakukan secara manusiawi dan martabat
mereka dihormati, terlepas dari apapun alasan penahanan mereka. ICRC juga berusaha
menyatukan kembali keluarga yang terpisah dan memastikan penghormatan atas proses
tersebut.
Pada tahun 2011 ICRC melakukan kegiatan terkait penahanan di sekitar 90 negara. Pada
tahun yang sama, anggota staf ICRC melakukan lebih dari 5.000 kunjungan ke lebih
dari 1.800 tempat penahanan di seluruh dunia dan karena itu sehari-hari berhubungan
dengan ribuan tahanan.
Dalam lingkungan yang sangat beragam dan selama bertahun-tahun, ICRC telah
menyaksikan secara langsung konsekuensi dari kepadatan terhadap tahanan dan juga
pihak berwenang. Kepadatan merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah
negara dan tempat penahanan. Ini tentu saja masalah kemanusiaan yang sangat
serius, karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan di bawah standar
dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama
di dalam ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk atau tidur yang
tak mencukupi. Hal ini secara serius merong-rong kemampuan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan dasar para tahanan terkait tempat tinggal, perawatan medis,
bantuan hukum dan kunjungan keluarga. Terjepit di ruangan sempit, seringnya dalam
kondisi kebersihan yang buruk dan tak ada privasi, membuat pengalaman terampasnya
kebebasan—yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan—terasa jauh
lebih buruk. Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan
mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka. Selain memberikan beban berlebihan
pada infrastruktur, kondisi ini juga meningkatkan potensi ketegangan dan konflik antar
tahanan dan dengan para staf. Situasi ini dengan cepat menyebabkan kesulitan dalam
menjaga ketertiban di dalam penjara, yang selanjutnya mengakibatkan konsekuensi
yang berpotensi sangat buruk dalam hal keamanan bagi para tahanan, serta dalam hal
pengawasan dan keamanan.
Meskipun konsekuensinya sangat berat bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang
kebebasannya dicabut, hal tersebut juga mempengaruhi para staf di lapangan yang
tugasnya adalah melindungi dan memenuhi kebutuhan para tahanan. Kewalahan
dengan jumlah yang melampaui batas dan secara langsung menyaksikan rasa frustrasi
para tahanan tanpa punya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan
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atau akses ke layanan yang paling dasar, staf penjara bekerja dalam kondisi sulit dan
terpapar pada tekanan dan risiko yang terus menghantui mereka.
ICRC tahu dari pengalaman bahwa masalah kepadatan memicu gelombang tekanan yang
memiliki dampak negatif pada seluruh sistem peradilan pidana karena meningkatnya
kepadatan, staf yang kehilangan motivasi dan berkembangnya mekanisme bertahan
paralel atau korupsi.
Kepadatan bukanlah sebuah keniscayaan. Bahkan jika hal itu meluas dan terjadi dalam
kurun waktu lama, seharusnya tidak pernah menjadi hal yang biasa. Dari sudut pandang
kemanusiaan, sangat penting untuk mengatasi masalah kepadatan di tempat-tempat
penahanan. Ini memang usaha yang sulit dan menantang, karena kepadatan memiliki
penyebab yang banyak dan kumulatif, terutama di luar sistem penjara itu sendiri. Oleh
karena itu tidak dapat diatasi hanya pada tingkat penjara tetapi membutuhkan respon
holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk di tingkat kebijakan dan
masyarakat pada umumnya.
ICRC telah mengamati selama bertahun-tahun kesulitan yang dialami oleh banyak
negara dalam upaya meningkatkan interaksi rumit antara aktor yang berbeda,
seperti pemerintah, hakim, kepolisian, kejaksaan, administrasi peradilan dan badan
pengawasan, dimana penting jika siklus kepadatan dapat diputuskan. Mempertanyakan
kebijakan pidana, mengusahakan perubahan legislatif atau prosedural dan mengubah
praktik peradilan yang sudah lama bukanlah hal mudah. Sensitivitas yang cukup juga
dibutuhkan ketika menghadapi persepsi umum mengenai penahanan atau melakukan
sebuah pengalihan dari tahanan sambil meyakinkan publik bahwa tindakan diambil
untuk melawan kejahatan.
Kendati banyaknya informasi tentang kepadatan penjara, ICRC mengakui perlunya
panduan holistik dan praktis tentang bagaimana cara menghindari fenomena tersebut,
mengatasinya bila fenomena itu sudah ada dan mengurangi konsekuensi kemanusiaan.
Itulah tujuan dari Panduan ini. Buku ini menampilkan berbagai penyebab dan konsekuensi
kepadatan dan menekankan berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam sistem
penjara itu sendiri dan dalam peradilan pidana yang lebih luas dan sistem pemerintahan,
tergantung pada fakta dari suatu situasi tertentu. Buku ini menggambarkan berbagai
strategi dengan kasus yang diambil dari pengalaman operasional dan contoh langkahlangkah praktis yang telah mencapai hasil yang efektif dan bisa menjadi sumber inspirasi
bagi negara-negara lain.
Panduan ini telah dirancang untuk menarik pembaca yang luas mulai dari kalangan
pembuat kebijakan hingga praktisi. Tujuannya adalah untuk mendukung pemahaman
umum akan kepentingan yang berbeda, keprihatinan dan perspektif berkaitan dengan
kepadatan, untuk memajukan pembentukan kerangka kerja konseptual umum dan,
sebagai hasilnya, untuk membuka jalan bagi strategi yang koheren dan dapat diterapkan
yang dirancang untuk mengatasi kepadatan secara komprehensif. Berdasarkan
pengalaman ICRC, langkah-langkah kecil tapi terkoordinasi oleh berbagai aktor dapat
membuat perbedaan nyata bagi penyelesaian masalah yang kompleks.
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Untuk semua alasan tersebut, ICRC senang telah berkontribusi pada penerbitan
Panduan ini, bermitra dengan UNODC. Kami percaya bahwa perspektif kami yang
berbeda telah memperkuat dan memperkaya isinya. Dalam semangat kerjasama yang
telah menandai perkembangannya, kami merekomendasikan buku ini tidak hanya
untuk semua tim ICRC di lapangan, tetapi juga untuk semua orang yang keputusannya
dapat berdampak pada kepadatan di penjara dan dengan demikian memastikan bahwa
tahanan mungkin dapat tinggal dalam kondisi yang layak dan aman, mendapatkan
perlakuan yang menghargai martabat mereka.
ICRC berharap dapat bekerja bersama semua orang yang terinspirasi oleh buku ini
untuk mengambil langkah-langkah, besar dan kecil, yang dapat membawa pada solusi
yang berkelanjutan.

Jenewa, Januari 2013
Yves Daccord
Direktur Jenderal ICRC
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Akronim
ADR 		
AIDS 		

Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa)
Acquired Immune Deficiency Syndrome (Sindrom defisiensi kekebalan)

CCR 		

Correction and
Pemasyarakatan)

CDT

Commission for the Discussion of Drug Addiction (Komisi Pembahasan
Pecandu Narkoba)

CHRI

Commonwealth Human Rights Initiative (Pemrakarsa Hak Asasi Manusia
Persemakmuran)

CPT

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment of Punishment (Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
dan Perlakuan Hukuman yang Merendahkan dan tidak Manusiawi)

CRC		

United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi PBB tentang
Hak Anak)

HIV 		

Human Immunodeficiency Virus (Virus defisiensi kekebalan pada
manusia)

HCV

Hepatitis C virus (Virus Hepatitis C)

HRC

Human Rights Council (of the United Nations) (Dewan HAM (PBB))

ICCPR 		

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik)

ICPS 		

International Centre for Prison Studies (Pusat Internasional untuk Penelitian
Penjara)

ICRC 		

International Committee of the Red Cross (Komite Internasional Palang
Merah)

ILANUD

United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (Institut American Latin PBB untuk Pencegahan
Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Pelanggaran)

LWOP 		

Life without parole (seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat)

MCC 		

Model Criminal Code for Post-Conflict Countries (Contoh KUHP untuk
Negara-negara Pasca-Konflik)

NGO 		

Non-governmental organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)

NPM 		

National Preventive Mechanism (Mekanisme Preventif Nasional)

OAS 		

Organization of American States (Organisasi Negara-negara Amerika)

OECD 		

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi
Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)

OPCAT 		

Optional Protocol to the Convention against Torture (Protokol Opsional bagi
Konvensi Menentang Penyiksaan)

OSI 		

Open Society Institute (Lembaga Masyarakat Terbuka)

Rehabilitation

xii
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(Pusat

Rehabilitasi

dan

PASI 		

Paralegal Advisory Service Institute (Lembaga Layanan Penasihat
Hukum)

PRI 		

Penal Reform International (Reformasi Hukuman Pidana Internasional)

REPLACE

Rights Enforcement and Public Law Centre (Penegakan Hak dan Pusat
Hukum Publik)

SMR 		

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Aturan Standar
Minimum Perlakukan pada Tahanan)

TB 			

Tuberkulosis

UNICEF

United Nations Children’s Fund (Dana anak-anak PBB)

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB untuk Narkoba
dan Kejahatan)

USIP 		

United States Institute of Peace (Lembaga Perdamaian AS)

WHO 		

World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)

xiii

PENGANTAR
BAB A. UNTUK SIAPA PANDUAN INI
Panduan ini merupakan salah satu dari serangkaian alat yang dikembangkan oleh
UNODC untuk mendukung negara-negara dalam pelaksanaan aturan hukum dan
perkembangan reformasi peradilan pidana. Buku ini dirancang untuk digunakan oleh
semua aktor yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk pembuat kebijakan,
legislator, pimpinan penjara, staf penjara, anggota organisasi non-pemerintah dan
individu lain yang tertarik atau aktif di bidang reformasi peradilan pidana dan penjara.
Buku ini juga membahas kesehatan dan profesional terkait yang terlibat dalam
penyediaan layanan dalam sistem pemasyarakatan. Buku ini dapat digunakan dalam
berbagai konteks, baik sebagai dokumen acuan maupun sebagai alat pelatihan.

BAB B.		 LINGKUP DAN BATASAN PANDUAN
Topik kepadatan di penjara bersifat multidimensi. Ada sejumlah besar alasan yang saling
menguatkan yang dapat menyebabkan penjara menjadi padat, yang bervariasi dari satu
negara ke negara lain, maupun di dalam masing-masing negara. Penyebab penjara
berdesak-desakan tidak terbatas pada batas-batas peradilan pidana, tetapi meluas ke
bidang-bidang lain dari tanggung jawab negara, seperti kebijakan kesejahteraan sosial,
akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, antara lainnya. Tidak
mungkin untuk mengulas sebuah topik yang luas secara komprehensif dan praktis
dalam sebuah buku, tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan praktis
bagi pembacanya, bukan menawarkan diskusi yang mendalam tentang faktor-faktor
politik, sosial dan ekonomi yang beragam yang berkaitan dengan topik kepadatan di
penjara-penjara di seluruh dunia. Dengan demikian, lingkup Panduan ini hanya terbatas
menawarkan gambaran dari beberapa aspek kunci kepadatan yang berpusat pada
peradilan pidana. Dalam kerangka kebijakan dan program peradilan pidana, panduan
ini bertujuan untuk memberikan beberapa petunjuk strategi dan pengembangan
kebijakan, menggambarkan contoh praktik yang baik dan mendorong pemikiran dan
penelitian lebih lanjut.
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BAB C. APA YANG DICAKUP PANDUAN INI
Panduan ini terdiri dari dua bagian.
Bagian I mengungkap latar belakang.
Bab A memberikan gambaran tentang kepadatan penjara di seluruh dunia dan
dampaknya.
Bab B menawarkan gambaran dari berbagai kemungkinan penyebab padatnya
penjara, yang bervariasi secara signifikan, dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang
lain.
Bagian II terdiri dari sembilan bab yang secara keseluruhan bertujuan untuk membantu
pembaca dalam mengembangkan strategi, kebijakan dan program untuk mengurangi
kepadatan dalam fasilitas penjara.
Bab A membahas kebutuhan untuk mengembangkan strategi reformasi peradilan
pidana yang komprehensif dan berbasis bukti, agar mereka menjadi efektif
dan berkelanjutan, dan pentingnya memanfaatkan dukungan publik untuk
pelaksanaannya.
Bab B berfokus pada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ruang
lingkup hukuman dan mengembangkan kebijakan hukuman yang adil. Sementara
bab ini mencakup saran legislatif maupun praktis, fokusnya adalah pada reformasi
legislatif untuk memberikan dasar hukum yang diperlukan, yang kurang di banyak
negara, untuk memulai program praktis.
Bab C membuat serangkaian saran tentang cara untuk meningkatkan efisiensi
sistem peradilan pidana. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa fungsi sistem
peradilan pidana, di mana lembaga bekerja sama satu sama lain dan di mana data
yang akurat dihasilkan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang efektif,
adalah penting untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan benar
untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu melahirkan keadilan, mendukung
keselamatan publik dan mengurangi pemberian hukuman yang tidak perlu pada
saat yang sama.
Bab D menawarkan gambaran dan saran tentang cara untuk meningkatkan akses
tahanan pada penasihat hukum dan bantuan hukum, berdasarkan bukti yang
menunjukkan bahwa akses ke penasihat hukum dapat menjadi sangat penting untuk
mengurangi penahanan pra-ajudikasi, durasi penahanan pra-ajudikasi, penahanan
dan lamanya hukuman.
Bab E memfokuskan secara eksklusif pada penahanan pra-ajudikasi, dari saat
penangkapan oleh polisi hingga keputusan akhir oleh pengadilan. Hal ini didasarkan
pada pengakuan bahwa jumlah populasi tahanan pra-ajudikasi adalah salah satu
tantangan yang paling mendesak yang dihadapi di negara-negara di seluruh dunia
dan bahwa dampak kepadatan terhadap martabat manusia dan kesehatan umumnya
dirasakan paling parah saat berada di fasilitas penahanan pra-ajudikasi.
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Bab F mencakup tindakan-tindakan dan sanksi non-penahanan sebagai alternatif
hukuman, selain yang dibahas dalam bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan
penahanan pra-ajudikasi (misalnya pengalihan). Ini tidak termasuk diskusi
komprehensif dari semua alternatif hukuman yang digunakan di negara-negara
di seluruh dunia, karena keterbatasan ruang, dan terutama karena pembahasan
yang lebih komprehensif dari peradilan alternatif dan restoratif dapat ditemukan
di buku panduan lain yang diterbitkan oleh UNODC: Handbook of basic principles
and promising practices on Alternatives to Imprisonment and Handbook on Restorative
Justice Programmes (Panduan tentang prinsip-prinsip dasar dan praktek menjanjikan
mengenai Alternatif Penahanan dan Panduan tentang Program Keadilan Restoratif).
Sebaliknya ia membahas bagaimana alternatif-alternatif itu dapat digunakan untuk
mengurangi kepadatan penjara dan berfokus pada alternatif-alternatif tersebut
tidaklah sulit dan mudah dilaksanakan, serta alternatif yang mengatasi kebutuhan
sejumlah kelompok khusus.
Bab G mencakup langkah-langkah yang dapat diambil dalam penjara yang padat
untuk mengurangi dampak berbahaya dari kepadatan terhadap kesehatan dan
reintegrasi sosial tahanan dan menawarkan saran yang terbatas pada langkahlangkah untuk mendukung reintegrasi sosial tahanan sebagai strategi jangka
panjang untuk mengurangi kepadatan. Sebuah diskusi yang lebih komprehensif
dari topik tersebut disediakan dalam buku lain yang diterbitkan oleh UNODC:
Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of
Offenders (Panduan Pengantar tentang Pencegahan Residivisme dan Reintegrasi
Sosial Pelaku Pelanggaran).
Bab H didasarkan pada pemahaman bahwa memperluas kapasitas penjara mungkin
diperlukan sebagai strategi jangka pendek yang mahal untuk mengurangi kepadatan
di penjara, tetapi perluasan ruang penjara tidak akan memberikan solusi jangka
panjang bagi masalah kepadatan kecuali ditempatkan dalam kerangka reformasi
peradilan pidana yang lebih luas. Hal ini memberikan gambaran tentang isu-isu
yang dipertimbangkan saat mempertimbangkan perluasan kapasitas penjara, serta
langkah-langkah yang dapat diambil untuk menggunakan kapasitas penjara yang
ada dengan lebih baik.
Bab I memberikan ringkasan tentang rekomendasi dan saran kunci yang dibuat
dalam Panduan untuk mengembangkan strategi jangka pendek, menengah dan
jangka panjang dan kebijakan untuk mengurangi kepadatan di penjara. Hal ini
bertujuan untuk membantu pembaca meninjau strategi yang mungkin, untuk
merujuk ke bagian terkait dalam Buku Panduan yakni saran selanjutnya dalam
kaitannya dengan inisiatif yang dipertimbangkan, dan mengembangkan strategi
dan program mereka sendiri, tergantung pada tantangan yang dihadapi dan peluang
yang ditawarkan dalam yurisdiksi mereka sendiri.
Contoh yang diberikan dalam kotak-kotak untuk menunjukkan keberhasilan atau
pelaksanaan yang menjanjikan dari beberapa langkah yang dianjurkan di negara-negara
di seluruh dunia tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem penjara di
negara-negara tersebut dianggap contoh praktek yang baik secara keseluruhan. Kadangkadang, praktek yang baik dapat diidentifikasi dalam sistem atau penjara yang terus
memiliki tantangan berat untuk ditangani
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BAB D.

MENGAPA HARUS BUKU PANDUAN?

Secara internasional, ada pengakuan yang berkembang bahwa salah satu hambatan
utama untuk menerapkan ketentuan Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan
terhadap Tahanan (SMR) adalah kepadatan di penjara. Memang, "kepadatan di lembaga
pemasyarakatan telah menjadi isu hak asasi manusia, kesehatan dan keamanan secara
global bagi pelaku, keluarga dan masyarakat mereka", menurut kesimpulan yang dicapai
oleh diskusi tematik tentang "reformasi pemasyarakatan dan pengurangan kepadatan
penjara, termasuk pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana", yang
diadakan selama Komisi XVIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana
pada 16-24 April 2009,1 yang mengajukan serangkaian rekomendasi untuk mengatasi
tantangan kepadatan penjara di seluruh dunia.
Kepadatan penjara juga menjadi fokus dari salah satu dari lima seminar resmi yang
diselenggarakan selama Kongres Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan
Peradilan Pidana, yang diselenggarakan di Salvador, Brasil pada tahun 2010, berjudul,
"Strategi dan Praktik Terbaik terhadap Kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan".
Seminar menghasilkan serangkaian kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut2:
(a) Kepadatan di LP adalah salah satu hambatan yang paling serius untuk diatasi
oleh Negara Anggota dari instrumen PBB terkait dan standar dan norma-norma
dan hak asasi manusia tahanan yang dilanggar; (b) Kejahatan adalah masalah sosial
dimana sistem peradilan pidana hanya dapat memberikan sebagian dari solusi.
Mengambil tindakan melawan kemiskinan dan marginalisasi sosial adalah kunci untuk
mencegah kejahatan dan kekerasan dan, pada gilirannya, mengurangi kepadatan di
penjara, (c) Negara-negara Anggota harus mendefinisikan kepadatan penjara sebagai
pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima dan mempertimbangkan
pembentukan batasan hukum kapasitas penjara mereka; (d) Negara-negara Anggota
harus mempertimbangkan untuk meninjau, mengevaluasi dan memperbarui kebijakan,
undang-undang dan penerapan mereka untuk memastikan pengembangan strategi
peradilan pidana yang komprehensif untuk mengatasi masalah kepadatan penjara, yang
harus mencakup pengurangan pemberian hukuman dan meningkatkan penggunaan
alternatif hukuman penjara, termasuk program-program keadilan restoratif;
(e) Kebijakan dan strategi untuk mengatasi kepadatan dalam penjara harus berbasis
bukti, (f) Negara-negara anggota harus mengimplementasikan reformasi dan strategi
untuk mengurangi kepadatan dengan cara yang sensitif gender dan efektif merespon
kebutuhan kelompok yang paling rentan; (g) Negara-negara Anggota didorong untuk
meninjau kecukupan bantuan hukum dan langkah-langkah lain, termasuk penggunaan
pengacara terlatih, dengan maksud untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan
mekanisme pertahanan publik untuk meninjau tentang perlunya penahanan pra-ajudikasi,
(h) Negara Anggota diundang untuk melakukan tinjauan terhadap seluruh sistem untuk
mengidentifikasi ketidakefisiensian dalam proses peradilan pidana yang berkontribusi
terhadap jangka waktu penahanan selama proses pra-ajudikasi dan pengadilan, dan
untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dari proses peradilan
pidana, yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi tumpukan kasus yang
1
Lihat Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Laporan pada sesi kedelapan belas (18 April 2008
dan 16-24 April 2009), E/2009/30 E/CN.15/2009/20, Catatan Resmi, 2009, Tambahan 10, halaman 46, para. 57.
2
Laporan Komite I: agenda item 4,7 dan 9 dan Seminar 1, 4 dan 5, 17 April 2010, A/CONF.213/L.3/
Add.4
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belum terselesaikan, dan untuk mempertimbangkan penetapan batas waktu penahanan,
(i) Negara-negara Anggota harus didorong untuk memperkenalkan langkah-langkah
yang diberikan bagi pembebasan awal narapidana dari lembaga pemasyarakatan, seperti
rujukan ke rumah singgah, alat pemantau elektronik dan pengurangan hukuman untuk
perilaku yang baik. Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan untuk meninjau
prosedur pembatalan hukuman untuk mencegah mereka tidak perlu kembali ke penjara,
(j) Negara Anggota diundang untuk mengembangkan sistem pembebasan bersyarat
dan masa percobaan; (k) Negara-negara Anggota harus memastikan pelaksanaan yang
efektif dari alternatif hukuman dengan menyediakan infrastruktur dan sumber daya
yang diperlukan, (l) negara-negara anggota harus mendukung partisipasi organisasi
masyarakat sipil dan masyarakat lokal dalam menerapkan alternatif ke penjara,
(m) Negara-negara Anggota harus meningkatkan kesadaran dan mendorong proses
konsultasi komprehensif, yang melibatkan partisipasi dari semua sektor pemerintah,
masyarakat sipil, khususnya dalam asosiasi para korban, dan pemangku kepentingan
lainnya yang terkait dalam pengembangan dan implementasi strategi nasional, termasuk
rencana aksi, untuk mengatasi kepadatan, (n) Negara Anggota harus memastikan bahwa
informasi berbasis bukti tentang kejahatan dan peradilan pidana dikomunikasikan
kepada legislator, politisi, pengambil keputusan, praktisi peradilan pidana, publik dan
media. Untuk tujuan ini, Negara-negara Anggota harus didorong untuk melanjutkan
penelitian tentang faktor yang berkontribusi terhadap sesaknya penjara.
Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and
Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World (Deklarasi Salvador
tentang Strategi Komprehensif untuk Tantangan Global: Pencegahan Kejahatan dan
Sistem Peradilan Pidana dan Pengembangan mereka dalam Dunia yang Berubah),
termasuk pernyataan tentang kebutuhan untuk menegakan alternatif hukum, dan
menyarankan agar negara-negara anggota berusaha untuk mengurangi penahanan praajudikasi, yang memang tepat, dan mendukung peningkatan akses terhadap keadilan
dan mekanisme pembelaan hukum.3
Panduan ini merupakan tindak lanjut praktis dari rekomendasi yang diajukan di Komisi
Kejahatan XVIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan Kongres
Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, serta rekomendasi
dari kongres PBB sebelumnya, yang sejak tahun 2000 telah mengakui pentingnya
membatasi pertumbuhan populasi penjara. Panduan ini mewakili, khususnya, sebuah
tindak lanjut tentang rekomendasi yang mengamanatkan UNODC untuk terus
memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara untuk mengatasi kepadatan
penjara, dan berfungsi sebagai dasar untuk inisiatif lebih lanjut, termasuk bantuan
teknis di area ini.
Panduan ini telah dikembangkan dalam kerjasama dengan Komite Internasional Palang
Merah (ICRC) yang dari merekalah UNODC telah menerima kontribusi yang berharga
yakni merefleksikan pengalaman ICRC selama bertahun-tahun. Saat ini berkarya dalam
tahanan di lebih dari 90 negara, ICRC telah mengamati pertama kali efek kepadatan
penjara terhadap tahanan, staf penjara, manajer penjara serta keluarga para tahanan
dan komunitas mereka dan lebih luas terhadap sistem peradilan pidana, termasuk
pengadilan dan sistem peradilan dan polisi. Banyak karya dari ICRC diarahkan untuk
3

Deklarasi Salvador, ayat. 51-52
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memperbaiki efek negatif dari pertumbuhan populasi penjara yang terus-menerus dan
memastikan kebutuhan dasar para tahanan terpenuhi—khususnya, berkaitan dengan
kesehatan, air dan sanitasi, gizi dan pengelolaan tahanan.
Sementara topik individu yang berkaitan dengan menghilangkan kepadatan di penjara
telah tercakup dalam publikasi UNODC, dalam seri panduan reformasi peradilan
pidana, Panduan ini adalah publikasi pertama yang menyatukan semua masalah ini, dan
banyak yang lainnya, dalam satu dokumen. Dengan demikian, diharapkan bahwa ia akan
memberikan sebanyak yang dibutuhkan, bimbingan komprehensif bagi pembacanya,
berdasarkan standar internasional dan contoh langkah-langkah sukses yang digunakan
di negara-negara di seluruh dunia, sementara juga mendorong penelitian dan pemikiran
lebih lanjut pada area penting dan kompleks dari reformasi pemasyarakatan.

BAGIAN I. LATAR BELAKANG
BAB A.
1.

KEPADATAN PENJARA DI SELURUH DUNIA

Tinjauan

Jumlah populasi penjara di seluruh dunia berkembang, menciptakan beban keuangan
yang sangat besar pada pemerintah dan pengeluaran yang besar pada kohesi sosial
masyarakat. Diperkirakan bahwa lebih dari 10,1 juta orang, termasuk narapidana dan
tahanan pra-ajudikasi, ditahan di lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia pada Mei
2011.4 Ini berarti bahwa 146 dari setiap 100.000 orang di dunia berada di penjara pada
saat itu.5 Populasi penjara tumbuh 78 persen di negara-negara antara tahun 2008 dan
2011, dan 71 persen di negara-negara dalam dua tahun sebelumnya.6
DEFINISI
Penjara: Istilah "penjara" telah digunakan untuk merujuk kepada semua tempat penahanan resmi
dalam sistem peradilan pidana, menahan semua narapidana, termasuk mereka yang ditahan selama
penyelidikan kejahatan, sambil menunggu sidang, setelah keputusan dan sebelum dan sesudah
hukuman. Istilah ini tidak mencakup pusat penahanan yang menahan orang karena status migrasi
mereka yang tidak beres.
Narapidana/tahanan: Istilah "tahanan" telah digunakan untuk menggambarkan semua orang
yang ditahan di tempat penahanan, seperti dijelaskan di atas, termasuk orang dewasa dan remaja,
selama investigasi kejahatan, sambil menunggu sidang, setelah keputusan dan sebelum dan sesudah
hukuman.
Tahanan pra-ajudikasi atau tahanan: Istilah-istilah ini digunakan ketika status hukum seorang tahanan,
yang belum dinyatakan bersalah dan dihukum, perlu dipastikan.

4
World Prison Population List, Edisi ke-9, Pusat Studi Penjara Internasional International (http://www.prisonstudies.
org/images/news_events/wppl9.pdf).
5
Ibid.
6
Ibid., dan World Prison Population List, Edisi ke-8 (2008). Negara-negara dimaksud adalah mereka yang diliput
oleh World Prison Population List of the International Centre for Prison Studies, yang mencakup semua kecuali 6 negara di
dunia. Informasi yang disediakan untuk masing-masing negara tidak berhubungan dengan tanggal yang sama. Mereka
adalah angka terbaru yang tersedia pada saat World Prison Population Lists disusun pada Desember 2008 dan Mei
2011.
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Hukuman penjara: Dalam buku ini istilah "hukuman" telah digunakan untuk merujuk pada perampasan
kebebasan di semua tempat penahanan, termasuk dalam fasilitas penahanan pra-ajudikasi dan
penjara.
Penahanan Pra-ajudikasi: Dalam buku ini istilah ini digunakan untuk merujuk pada masa di mana
seseorang dirampas kebebasannya sebelum ajudikasi, termasuk penahanan oleh polisi, hingga
keputusan dari sidang pidana, termasuk banding. Istilah ini digunakan ketika ada kebutuhan untuk
memastikan masa hukuman tertentu.
Tingkat hukuman penjara: Jumlah tahanan per 100.000 dari populasi keseluruhan.
Kapasitas resmi atau kapasitas buatan dari sebuah penjara: Jumlah tahanan yang dapat ditampung
penjara sembari menghormati persyaratan minimum, ditentukan terlebih dahulu, dalam hal luas
ruangan per tahanan atau kelompok tahanan termasuk ruang hunian. Kapasitas resmi umumnya
ditentukan pada saat penjara dibangun.a
Tingkat hunian, juga dikenal sebagai kepadatan populasi, ditentukan dengan menjumlahkan rasio
jumlah tahanan yang ada pada hari tertentu dengan jumlah tempat yang ditentukan oleh kapasitas
resmi.b
Kapasitas operasional mengacu pada jumlah orang yang dapat dengan aman dan manusiawi
ditampung di penjara setiap saat. Angka ini dapat berubah dari waktu ke waktu saat perubahan
dilakukan di penjara dan saat sumber daya berfluktuasi.c

ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons (2005).
ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons (2005).
c
ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons ‘Supplementary Guidance’, 2012.

a

b

Tingkat penjara bervariasi antara daerah yang berbeda di dunia dan antara bagian yang
berbeda dari daerah yang sama. Sebagai contoh, tingkat rata-rata untuk negara-negara
Afrika Barat adalah 47,5 sedangkan untuk negara-negara Afrika bagian selatan adalah
219; tingkat rata-rata untuk negara-negara Amerika selatan adalah 175, dan untuk
negara-negara Karibia adalah 357,5; untuk negara-negara Asia tengah bagian selatan
(terutama anak benua India) adalah 42, sedangkan untuk negara-negara Asia Timur
adalah 155,5; untuk negara-negara Eropa Barat adalah 96 dan untuk negara-negara
yang mencakup Eropa dan Asia adalah 228. Di Oceania tingkat rata-rata adalah 135.7
Mungkin ada juga berbagai tingkat kepadatan di penjara-penjara dalam satu negara.
Kadang-kadang, beberapa penjara yang terletak di daerah pusat atau perkotaan, atau
dekat dengan pengadilan, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, sementara tingkat
penjara daerah mungkin relatif rendah, menutupi situasi aktual di lapangan. Fasilitas
penahanan pra-ajudikasi sering memiliki tingkat kepadatan tertinggi. Di beberapa
negara di mana terdapat sistem penjara yang berbeda, seperti penjara federal dan negara
bagian, ada tingkat hunian yang sangat berbeda dan kepadatan dalam dua sistem.
Kepadatan umumnya didefinisikan dengan mengacu pada tingkat hunian dan kapasitas
resmi penjara. Menggunakan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi di
7
World Prison Population List (edisi ke-9) World Prison Brief, ICPS, (http://www.prisonstudies.org/images/news_
events/wppl9.pdf).
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mana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan
sebagai bagian dari tingkat hunian di atas 100 persen.
Harus dicatat bahwa tindakan ini bukanlah jumlah yang sebanding, karena kapasitas
penjara diukur secara berbeda di negara yang berbeda, bervariasi sesuai dengan ruang
yang dialokasikan untuk masing-masing tahanan dalam undang-undang nasional dan
peraturan atau referensi lainnya. Selain itu, tingkat kepadatan tidak memiliki nilai
yang jelas sebagai indikator kondisi di mana tahanan ditempatkan atau keparahan
masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, perbandingan tingkat kepadatan dapat
menyesatkan. Namun demikian, hal ini tetap menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif
yang tersedia saat ini untuk memberikan beberapa pemahaman tentang tingkat
kepadatan dan dinamikanya dalam satu negara, serta perbandingan antar negara. Atas
dasar ini, dari 194 yurisdiksi yang datanya telah dikumpulkan oleh World Prison Brief
Pusat Internasional untuk Penelitian Penjara, 118 memiliki tingkat hunian penjara di
atas 100 persen (berdesak-desakan). Dari semuanya, 15 yurisdiksi memiliki tingkat
kepadatan di atas 200 persen, 33 memiliki tingkat antara 150 dan 200 persen.8
Sementara tingkat penjara yang tinggi tidak dapat secara otomatis diartikan dengan
kepadatan di penjara, di sebagian besar negara-negara, tingkat hukuman penjara yang
tinggi tidak menyebabkan kepadatan. Meskipun tekanan yang diberikan pada penjara
oleh berlebihannya hukuman penjara bisa untuk sementara diatasi dengan perluasan
lahan penjara, jika akar penyebab tingkat hukuman penjara yang tinggi tidak juga
berubah, maka penjara baru akan cepat terisi, dan program pembangunan penjara akan
perlu diperluas secara teratur.
Di sisi lain, tingkat hukuman penjara yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa
penjara tidak penuh sesak. Di sejumlah negara, penjara sangat akut kepadatannya,
meskipun tingkat hukuman penjaranya rendah. Hal ini mungkin karena kurangnya
ruang penjara atau prasaranan yang memadai, atau karena distribusi geografis penjara
tidak memenuhi kebutuhan saat ini, dengan tahanan yang terkonsentrasi di beberapa
penjara, di mana kepadatan bisa jauh di atas tingkat rata-rata nasional.9 Penjara-penjara
ini umumnya yang menampung tahanan pra-ajudikasi, yang disebabkan oleh lamanya
masa penahanan pra-ajudikasi, dan bukannya karena hukuman penjara yang berlebihan
pada umumnya. Faktanya, tingkat keputusan di negara-negara tersebut bisa rendah,
yang dibuktikan oleh jumlah tahanan terpidana yang kecil. Sejumlah kesimpulan dapat
dibuat, tergantung pada analisis dan penelitian lebih lanjut, untuk mengidentifikasi
tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana negara-negara tersebut. Namun
yang jelas adalah bahwa penahanan pra-ajudikasi sering dilakukan secara berlebihan,
dan bahwa, jika ini bukan yang terjadi, mungkin prasarana penjara akan mencukupi
dalam hal ruang, meskipun tidak harus dalam kondisi dan layanan yang seharusnya.
Dalam membahas dan membandingkan tingkat kepadatan di berbagai negara, juga
penting untuk dicatat bahwa tidak ada standar yang diterima secara internasional untuk
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/ (akses pada 13 Juni 2011
Sebagai contoh, di Pakistan sementara tingkat penjara hanya 40 pada tahun 2010, tingkat hunian rata-rata
nasional adalah 177,4 persen, berdasarkan kapasitas resmi. India memiliki tingkat penjara 31 pada tahun 2009, tetapi
tingkat hunian 123 persen, Mali memiliki tingkat penjara 32, namun tingkat hunian 223,3 persen. Di ketiga negara,
jumlah tahanan pra-adjudikasi sangat tinggi, dengan 70,7 persen di Pakistan, 66,4 persen di India dan 88,7 persen di
Mali. (Lihat Pusat Studi Penjara Internasional, World Prison Brief (http://www.prisonstudies.org / info / worldbrief /).
8
9

9
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ruang minimum yang disyaratkan dalam setiap tahanan. Peraturan Standar Minimum
Perlakuan terhadap Tahanan (SMR) menyatakan bahwa "akomodasi yang disediakan
untuk digunakan tahanan dan khususnya semua akomodasi tidur harus memenuhi
semua persyaratan kesehatan, memperhatikan kondisi iklim dan khususnya kadar kubik
udara, luas minimal lantai, pencahayaan, pemanasan dan ventilasi".10
Di antara standar regional, komentar Peraturan 18 dari Aturan Penjara Eropa
menunjukkan bahwa Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Tidak
Manusiawi atau Merendahkan (CPT) menganggap 4 meter persegi per orang sebagai
persyaratan minimum untuk hunian bersama dan 6 meter persegi untuk sel penjara
hunian tunggal. Dikatakan bahwa, meskipun CPT tidak pernah meletakkan norma
tersebut secara langsung, indikasinya adalah bahwa mereka akan mempertimbangkan
9-10 meter persegi sebagai ukuran yang diinginkan dari sel untuk satu tahanan.11
Dengan tidak adanya standar universal, Komite Internasional Palang Merah (ICRC),
berdasarkan pengalaman di banyak negara di seluruh dunia, telah mengembangkan
spesifikasi mengenai persyaratan ruang. Hal ini dirinci dalam buku Panduan Water,
Sanitation, Hygiene and Habitat, 2004 dan selanjutnya disempurnakan dengan buku
panduan tambahan: Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons ‘Supplementary
Guidance’ 2012. Rekomendasi ini akan ditampilkan dalam kotak.
Spesifikasi Teknis ICRC UNTUK RUANG
ICRC merekomendasikan spesifikasi sebagai berikut sebagai ruang minimum yang dibutuhkan tahanan
untuk tidur tanpa terganggu, menempatkan barang pribadi dan bergerak di sekitarnya. ICRC tidak
menetapkan standar minimum. Sebaliknya ia menetapkan spesifikasi yang direkomendasikan atas
dasar pengalaman. Spesifikasi ini meliputi 1,6 meter persegi untuk ruang tidur tetapi tidak termasuk
ruang untuk toilet dan kamar mandi.
• 5,4 meter persegi per orang untuk sel hunian tunggal;
• 3,4 meter persegi per orang untuk sel hunian bersama atau asrama, termasuk menggunakan
dipan.
Dalam menetapkan spesifikasi tersebut, ICRC jelas dalam menyatakan bahwa jumlah yang tepat
dari ruang tidak dapat dinilai dengan ukuran sederhana ruangannya saja. Penerapan spesifikasi ini
tergantung pada situasi aktual dalam konteks tertentu. Faktor-faktor yang mungkin relevan dalam
situasi penahanan meliputi:
• Kondisi bangunan;
• Jumlah waktu yang dihabiskan tahanan di area tidur;
• Jumlah orang di area tersebut;
• Aktivitas lain yang dilakukan di area tersebut;
• Ventilasi dan cahaya;
• Fasilitas dan layanan yang tersedia di penjara;
• Tingkat pengawasan yang tersedia.
Pendekatan yang lebih komprehensif ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kenyataan
bagi tahanan dan staf. Ia berfungsi untuk menggarisbawahi fakta bahwa semua aspek ruang dan
penggunaannya saling terkait dan variasi dalam salah satu faktor akan berdampak pada faktor-faktor
lain dan pada kualitas pengalaman individu tahanan.
Sumber: International Committee of the Red Cross (ICRC),‘Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons
’Supplementary Guidance’, 2012.
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1.1 Peningkatan jumlah tahanan dengan kebutuhan khusus
Seiring dengan pertumbuhan populasi penjara, jumlah tahanan dengan kebutuhan
khusus juga meningkat di banyak negara di seluruh dunia. Kelompok seperti itu termasuk
tahanan perempuan, tahanan dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, tahanan
yang bergantng pada obat-obatan, tahanan warga negara asing, ras dan etnis minoritas,
tahanan berusia tua dan penyandang cacat. Anak-anak dipenjara dan sering ditahan
bersama orang dewasa, bertentangan dengan ketentuan instrumen internasional.
Saat ini beberapa kelompok ini merupakan bagian besar dari populasi penjara di
seluruh dunia. Tahanan asing, misalnya, berjumlah lebih dari 20 persen dari populasi
penjara di negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara di Asia Selatan dan Timur
Tengah.12 50 sampai 80 persen dari tahanan memiliki beberapa jenis cacat mental
menurut penelitian yang dilakukan di sejumlah negara; ras dan etnis minoritas mewakili
lebih dari 50 persen populasi penjara dalam beberapa wilayah yurisdiksi. Sementara
wanita masih merupakan minoritas kecil di penjara di seluruh dunia, jumlah mereka
meningkat pada tingkat yang lebih cepat daripada pria dalam sejumlah yurisdiksi.13
Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa persentase orang-orang dalam penjara
yang memiliki masalah narkoba berkisar 40-80 persen dan penggunaan narkoba di
kalangan pelaku pelanggaran yang masuk penjara mulai meningkat.14
Persyaratan perlakuan khusus dari kelompok ini jarang dipenuhi di penjara, terutama
di fasilitas yang penuh sesak dan kekurangan sumber daya.
2.

Dampak kepadatan dalam penjara

Kenyataan dalam banyak sistem penjara adalah bahwa tahanan tidak memiliki bahkan
ruang minimum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud di atas dan jumlah yang
sangat besar menghabiskan waktu sampai 23 (kadang-kadang 24) jam dalam hunian
yang sempit dan sesak. Dalam beberapa sistem tingkat kepadatan mungkin begitu akut
sehingga tahanan dipaksa untuk tidur bergiliran, tidur saling tindih, berbagi tempat tidur
atau mengikat diri mereka ke jeruji jendela sehingga mereka dapat tidur sambil berdiri.
Paradoksnya, tingkat kepadatan seringkali jauh lebih buruk dalam fasilitas penahanan
pra-ajudikasi di sebagian besar negara di seluruh dunia, dan kondisi penjara juga jauh
lebih buruk, meskipun fakta bahwa tahanan pra-ajudikasi harus dianggap tidak bersalah
sampai terbukti bersalah oleh pengadilan dan hak-hak istimewa harus diberikan kepada
mereka, mencerminkan status mereka yang belum mendapat keputusan, sesuai dengan
hukum internasional.15
Kurangnya ruang yang memadai hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami
sebagai konsekuensi dari kepadatan di penjara. Dampak kepadatan juga terjadi pada
kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi
kelompok rentan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan fisik dan mental semua tahanan,
memicu ketegangan dan kekerasan tahanan, memperparah masalah kesehatan mental
UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs, 2009, hal. 4.
Ibid.
14
UNODC, Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison, Treatnet, hal. 11.(http://www.unodc.
org/docs/treatment/111_PRISON.pdf).
15
Lihat ICCPR, Pasal 14 (2) dan SMR, Aturan 84 hingga 93
12
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dan fisik yang ada, meningkatkan risiko penularan penyakit menular dan menimbulkan
tantangan manajemen yang besar, dengan rincian sebagai berikut.
2.1 Susunan staf
Pertumbuhan angka tahanan memerlukan pertimbangan ulang terhadap jumlah staf dan
penyebaran mereka, sebagian besar memerlukan peningkatan dalam tingkat susunan
staf untuk mengawasi dan mengelola tahanan. Namun, sumber daya staf biasanya tidak
sejalan dengan jumlah tahanan. Akibatnya, rasio staf per tahanan mengalami penurunan.
Kedua, kualitas dan pengalaman staf mungkin buruk, karena perekrutan yang terburuburu terhadap personil tambahan yang tidak layak dan tidak berpengalaman dan
kurangnya pelatihan yang diberikan sebelum penyebaran. Tantangan yang dimunculkan
oleh kepadatan dapat berdampak besar pada kinerja dan sikap staf, dengan dampak
negatif pada kemampuan mereka untuk memenuhi tugas mereka secara profesional.
Dalam keadaan seperti itu, staf sering bersikap lebih otoriter dan kurang memberikan
peran positif.
2.2 Pemisahan dan klasifikasi
Mengklasifikasi dan memisahkan tahanan sesuai dengan usia mereka, jenis kelamin
dan risiko yang mereka sebabkan kepada orang lain menjadi sulit. Ini melanggar salah
satu prinsip paling dasar yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tahanan, baik yang
terdapat dalam SMR maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) (Pasal 10 (2)), dan meletakkan dasar bagi serangkaian pelanggaran lainnya.
Hal ini juga dapat memicu tindak kejahatan lebih lanjut dari tahanan yang ditahan
karena pelanggaran kecil, sebagai akibat ditampung, untuk waktu yang lama, dengan
pelaku pelanggaran yang lebih serius dan kekerasan.
2.3 Keselamatan dan keamanan
Kepadatan memiliki dampak yang besar pada keselamatan dan keamanan tahanan dan
staf, di mana rasio tahanan ke staf meningkat, ketegangan bisa tinggi dan tahanan marah
dan frustrasi terhadap kondisi tempat mereka ditahan. Pengalaman di banyak negara
telah menunjukkan bahwa risiko kekerasan, protes tahanan dan gangguan lainnya dalam
penjara yang penuh sesak semakin parah. Bunuh diri di penjara meningkat di sejumlah
negara akibat hidup berdesak-desakan.16

16
Misalnya Inspektur Kepala Penjara menyatakan keprihatinan pada tahun 2007 dimana bunuh diri di penjara
telah meningkat secara signifikan di Inggris dan Wales selama dua minggu, sebagai akibat dari kepadatan. 13 Juni 2007. (
http://www.guardian.co.uk/prisons/story/0,,2101641,00). Di Perancis, yang memiliki salah satu jumlah tahanan tertinggi
di Eropa, lebih dari seratus tahanan melakukan bunuh diri pada tahun 2010. LSM mengatakan satu tahanan mencoba
bunuh diri setiap tiga hari dan kemungkinan bunuh diri adalah 10 kali lebih tinggi di dalam penjara daripada di luar.
Uni Eropa telah berulang kali memperingatkan Perancis tentang penjaranya yang penuh sesak, tahanan mengabaikan
beberapa hak dasar dan kebersihan dan akhirnya kasus bunuh diri semakin meningkat. ( Anustup Roy, Press TV, Paris,
Wed Mar 16, 2011 (http://www.presstv.ir/detail/170279.html); Di Italia, kepadatan setidaknya bertanggung jawab atas
sebagian kasus bunuh diri yang tinggi di penjara, yang 15-17 kali lebih tinggi daripada di luar. Populasi penjara Italia
sangat tinggi pada paska-perang dengan lebih dari 65.000 tahanan, di sebuah pemaysrakatan yang dirancang untuk
mengakomodasi 43,000 pada tahun 2009. Sebuah asosiasi yang mewakili dokter penjara, AMAPI, mengatakan bahwa
kepadatan di penjara Italia telah "memicu bom waktu yang siap meledak", sementara polisi dan asosiasi penjaga kemanan
telah memperingatkan bahwa "Kita berada pada batas-batas penghormatan hak asasi manusia". ( ANSA ) - Roma , 23
Desember 2010 , ( http://www.lifeinitaly.com/node/15684) .
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Dalam banyak sistem penjara kurangnya staf untuk mengawasi meningkatnya jumlah
tahanan telah menyebabkan tahanan terpilih diberi peran pengawasan dan disiplin
untuk menjaga ketertiban dan menjaga keamanan di penjara. Ini melanggar prinsip
dasar yang terkandung dalam SMR,17 dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap
tahanan rentan oleh mereka yang kuat, serta praktek korupsi.
Kelompok rentan, seperti anak-anak, tahanan remaja, wanita, tahanan dengan
kebutuhan perawatan kesehatan mental, penyandang cacat dan tahanan yang lebih
tua berada pada risiko ditindas dan dilecehkan dalam kondisi penuh sesak, di mana
berbagai kategori tahanan tidak dipisahkan dan di lingkungan di mana pengendalian
terhadap administrasi penjara telah dilumpuhkan.
2.4 Rehabilitasi tahanan
Kegiatan yang berarti, seperti pendidikan, pekerjaan dan program lain dengan cara yang
paling mendasar menciptakan lingkungan penjara yang positif, menyalurkan energi
narapidana kepada pekerjaan yang membangun dan membantu persiapan mereka untuk
bebas dan selanjutnya masuk kembali ke dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut
juga penting dari perspektif keamanan, karena tahanan yang terlibat dalam kegiatan
berarti cenderung tidak memicu keributan dibandingkan mereka yang bosan dan
frustrasi. Namun, ketika jumlah tahanan meningkat: (a) sumber daya yang diperlukan
untuk memastikan semua tahanan terlibat dalam kegiatan di luar penampungan mereka
seringkali tidak tersedia; dan (b) para narapidana ditahan di penampungan dan selsel mereka untuk waktu yang lama karena tantangan yang dihadapi dalam mengawasi
pergerakan kelompok besar. Keadaan seperti itu mengurangi atau menghilangkan
prospek dalam membantu tahanan dengan rehabilitasi mereka.
2.5 Kontak dengan dunia luar
Kontak dengan dunia luar, terutama dengan keluarga, diakui sebagai salah satu faktor
kunci yang memberikan kontribusi terhadap kemungkinan berhasilnya pemindahan
tahanan. Karena jumlah tahanan meningkat, prasarana dan peluang tambahan, seperti
lebih banyak ruang kunjungan, diperpanjang waktu kunjungan dan lebih banyak
telepon, harus disediakan jika tahanan ingin menjaga komunikasi dengan keluarga
mereka. Pada saat kendala keuangan yang terkait dengan penjara yang penuh sesak,
investasi semacam itu tidak mungkin ada.
2.6 Nutrisi
Anggaran untuk memberi makan tahanan jarang meningkat dengan memadai untuk
memenuhi persyaratan gizi dari jumlah tahanan yang meningkat. Memang khususnya
di negara bersumber daya rendah tidak akan ada perubahan dalam anggaran yang
dialokasikan untuk makanan, sehingga tahanan akan bergantung pada makanan
tambahan dari keluarga dan/atau mengalami konsekuensi dari makanan berkualitas
rendah dan tak memadai. Hal ini sangat membahayakan kesehatan narapidana. Dalam
kasus terburuk dapat menyebabkan kematian di penjara karena kekurangan gizi.

17

SMR, Aturan 28.
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2.7 Air, sanitasi, limbah, ventilasi—pemanas dan pendingin
Karena jumlah tahanan meningkat melebihi sistem air, limbah, sanitasi dan pemanas
yang dirancang untuk menyediakannya, sistem mengalami tekanan dan perjuangan
untuk memenuhi kebutuhan dasar para tahanan dan melindungi kesehatan dan
kesejahteraan mereka. Dalam sel dan penampungan yang penuh sesak, akses ke udara
segar sangat dibatasi, terutama ketika kelebihan penghuni tahanan disertai dengan
kurangnya peluang untuk sering menghabiskan waktu di luar. Hal ini dapat memiliki
dampak negatif yang sangat signifikan pada kesehatan tahanan.
2.8 Layanan kesehatan
Penjara memiliki implikasi kesehatan yang sangat serius. Tahanan cenderung memiliki
masalah kesehatan bawaan saat masuk ke penjara, karena mereka sebagian besar
berpendidikan rendah dan berasal dari sektor populasi umum yang secara sosioekonomi buruk, dengan akses yang minimal ke layanan kesehatan yang memadai.
Kondisi kesehatan mereka semakin memburuk di penjara yang penuh sesak, di mana
gizinya buruk, sanitasi yang tidak memadai dan akses ke udara segar dan olahraga sering
tidak diberikan—semua faktor yang meningkatkan risiko wabah penyakit menular.
Tuberkulosis (TB), hepatitis, infeksi menular seksual (IMS) dan penyakit gangguan
darah, serta penyakit mental menyebar di penjara di seluruh dunia. Di negara-negara
dengan prevalensi TB yang tinggi di masyarakat luar, prevalensi TB bisa sampai 100
kali lebih tinggi di dalam penjara. Banyaknya orang-orang yang masuk penjara memiliki
riwayat penggunaan narkoba. Dalam sejumlah besar Negara, ada pengobatan tidak
efektif atau bahkan tidak ada sama sekali, sementara kondisi yang buruk, kepadatan dan
kurangnya aktivitas dapat menyebabkan adanya penggunaan narkoba. Di sebagian besar
negara, prevalensi infeksi HIV pada populasi penjara jauh lebih tinggi daripada dalam
populasi di luar penjara, terutama di mana kecanduan narkoba dan perilaku berisiko,
seperti berbagi jarum, adalah lazim. Kepadatan parah dapat merusak kesehatan mental
semua tahanan, terutama mereka yang rentan terhadap intimidasi dan pelecehan, dan
mereka yang memiliki kebutuhan perawatan kesehatan mental.
Risiko seperti ini biasanya diperparah oleh kekurangan staf perawatan kesehatan dan
pengobatan dan akses menuju perawatan spesialis di rumah sakit umum. Akibatnya,
salah satu hak yang paling mendasar dari manusia untuk "menikmati standar tertinggi
kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai" yang dicantumkan dalam Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, tidak dapat dipenuhi bagi para
tahanan.
Dengan demikian, kepadatan adalah akar penyebab dari berbagai tantangan dan
pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem penjara di seluruh dunia, mengancam,
dalam keadaan terbaik, prospek reintegrasi sosial, dan paling buruk, kehidupan
tahanan.
Dalam sejumlah kasus, Komite Hak Asasi Manusia telah memutuskan bahwa kondisi
penjara yang buruk secara serius melanggar persyaratan SMR, dan yang telah jelas
diperburuk oleh tingkat kepadatan tahanan, memicu pelanggaran pasal 10 (1)
ICCPR.18
18

Contohnya, dalam kasus Lantsova v Federasi Rusia, di mana pemerintah mengakui kondisi yang buruk dan bahwa
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3.

Konsekuensi yang lebih luas dari hukuman penjara yang berlebihan

Dampak kepadatan tidak bertahan dalam tembok penjara. Dapat juga berdampak
merugikan pada kesehatan masyarakat. Harga dari eksploitasi hukuman penjara secara
berlebihan, yang merupakan alasan mendasar kepadatan dalam penjara di negara di
seluruh dunia (lihat Bab B), bisa signifikan, meningkatkan tingkat kemiskinan dan
marginalisasi sosial ekonomi dari kelompok orang tertentu dan mengurangi dana yang
tersedia untuk bidang-bidang lain dari pengeluaran pemerintah.
3.1 Biaya penjara
Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penjara secara tidak proporsional
mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ketika anggota keluarga
pencari nafkah dipenjara, kehilangan pendapatan yang tiba-tiba dapat memiliki
dampak besar pada kondisi ekonomi seluruh keluarga—terutama terjadi di negaranegara bersumber daya rendah di mana negara tidak biasanya menyediakan bantuan
keuangan kepada orang miskin dan di mana tidak biasa bagi seseorang untuk menafkahi
kelompok keluarga. Ketika dibebaskan, seringkali mereka tidak memiliki prospek
dalam mencari pekerjaan karena catatan kriminal mereka, mantan tahanan umumnya
mengalami pengucilan secara sosial ekonomi dan rentan terhadap siklus kemiskinan,
marginalisasi, kriminalitas dan hukuman penjara yang tak berujung. Dengan demikian,
penjara berkontribusi langsung kepada pemiskinan tahanan dan keluarganya. Studi juga
menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua yang telah dipenjara berkemungkinan
besar mengalami konflik dengan hukum dan sekalinya mereka ditahan, mereka
cenderung melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian siklus diperluas, menciptakan
korban berikutnya dan mengurangi kinerja ekonomi yang potensial di masa depan.
Tidak tahu cara membaca atau menulis, tahanan wanita di Ekuador mengatakan dia mempertimbangkan
dua pilihan: “Menjadi pelacur atau menjual narkoba” Dia ditangkap pada tahun 2003 dan dijatuhi
hukuman delapan tahun penjara. Dia mengatakan: “Ketika mereka menghukum saya, dan sama halnya
dengan setiap wanita yang mereka hukum, mereka tidak hanya menghukum orang yang melakukan
kejahatan, mereka juga menghukum keluarga mereka, mereka juga menghukum anak-anak mereka.
[...] [Penguasa] tidak menyadari bahwa mereka ingin menyingkirkan kejahatan, namun justru mereka
adalah orang-orang yang mendukung karena jika mereka [anak-anak] dibiarkan sendirian ... apa yang
bisa mereka lakukan? Pergi dan mencuri ... putri saya akan menjadi seorang pelacur, putra saya akan
menjadi pecandu narkoba, pengedar, penjual obat-obatan.”
Sumber: Transnational Institute, Drug Laws and Prison in Ecuador. http://www.druglawreform.info/en/publications/
thehumanface/item/384-drug-laws-and-prison-in-ecuador

pusat penahanan pada saat ditahan jumlahnya dua kali jumlah yang direncanakan, Komite mencatat informasi yang
menunjukkan bahwa populasi yang sebenarnya adalah lima kali kapasitas yang diperbolehkan, dengan ventilasi yang
buruk dan makanan dan kebersihan yang tidak memadai. Ini menyimpulkan bahwa penahanan di penjara dalam kondisi
seperti itu merupakan pelanggaran pasal 10 (1) ICCPR. Dalam kasus lain, Mulezi v Republik Demokrasi Kongo, tahanan
mengeluh selain menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk, ia pun terluka parah, dikurung dalam sel yang penuh
sesak (dengan masa 16 sampai 20 bulan dengan 20 orang lain dalam sel 3 x 5 meter yang dipenuhi kecoak), dengan
sedikit atau tanpa akses ke perawatan medis, makanan dan sanitasi yang tidak memadai. Komite menyatakan bahwa
kondisi penahanannya merupakan pelanggaran pasal 10 (1) ICCPR. (Nigel Rodley dan Matt Pollard, The Treatment of
Prisoners under International Law (2011), hal. 390).
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Ini hanya salah satu aspek dari bagaimana penjara berkontribusi terhadap kemiskinan
masyarakat. Memenjarakan segmen besar masyarakat memberikan beban yang
signifikan pada anggaran Negara. Di negara-negara berkembang di mana anggaran
jarang memenuhi kebutuhan semua warga negara, beban tambahan dari populasi
penjara yang besar selanjutnya mengurangi dana yang tersedia untuk kesehatan,
pelayanan sosial, perumahan dan pendidikan. Jadi, ketika mempertimbangkan biaya
penjara, biaya harus diambil tidak hanya dari dana yang sebenarnya dihabiskan untuk
pemeliharaan setiap tahanan, yang biasanya jauh lebih tinggi dari apa yang dihabiskan
untuk seorang terpidana sanksi non-penahanan, tetapi juga dari biaya agunan, seperti
dampak dari biaya-biaya tersebut pada layanan sosial, ekonomi dan kesehatan, yang
tidak selalu mudah untuk diukur, tetapi yang sangat besar dan berjangka panjang.
Angka-angka dalam kotak di bawah menggambarkan biaya relatif penjara telah jauh
melampaui apa yang dimaksud kebanyakan masyarakat, dan yang lainnya, mungkin akan
dipahami. Namun data yang relative ini tidak selalu tersedia. Mereka juga menunjukkan
kurangnya koneksi dan kesatuan pemikiran antara berbagai sektor lembaga pemerintah.
Sebagai contoh, sementara di satu sisi ada penelitian yang meyakinkan yang menunjukkan
bahwa meningkatkan tingkat pendidikan dapat mengurangi pelanggaran (lihat bab G),
di sisi lain, pengeluaran untuk pendidikan berkurang karena harus mendukung biaya
penjara.
Biaya hukuman penjara
•

Sebuah laporan yang dirilis pada bulan Januari 2010 mencatat bahwa Kalifornia (Amerika
Serikat) menghabiskan lebih dari $ 48.000 per tahun untuk memenjarakan satu orang, lebih
dari empat kali biaya kuliah di University of California, Los Angeles (UCLA) untuk penduduk
California. Pada tahun 1980, Kalifornia menghabiskan lebih anggaran negara lebih banyak
untuk pendidikan ketimbang untuk penjara, tetapi semuanya berbalik pada tahun 2010,
dengan lebih banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk penjara ketimbang untuk
pendidikan tinggi.a

•

Antara tahun 1987 dan 1995 pengeluaran untuk pemasyarakatan di Amerika Serikat naik 30
persen, sedangkan belanja untuk pendidikan dasar dan menengah turun sebesar 1,2 persen
dan pada pendidikan tinggi sebesar 18,2 persen.b

•

Total anggaran Departemen Pelayanan Pemasyarakatan Afrika Selatan untuk tahun keuangan
2005-06 mencapai R 9,2 miliar dan diperkirakan meningkat hingga R 10 miliar per tahun
setelahnya. Diperkirakan bahwa tambahan R 10 miliar akan membolehkan perbendaharaan
Afrika Selatan lebih menggandakan pengeluaran untuk pembangunan sosial dan penyediaan
perumahan.c

•

Di Inggris biaya tahunan untuk menahan individu di penjara adalah £ 37.500 pada tahun 2008.
Penelitian oleh United Kingdom berbasis Pusat Studi Kejahatan dan Peradilan menemukan
bahwa dengan mempertimbangkan dampak pada keluarga dan masyarakat yang lebih luas,
maka biaya tahunan yang diperkirakan untuk memenjarakan seorang individu naik hampir
sepertiga hingga hampir mencapai £ 50.000 dan bahwa pengeluaran tingkat tinggi pada
penahanan menciptakan aliran biaya ke area lain dari belanja publik.d

•

Estimasi  pengeluaran 2005 untuk penahanan pra-ajudikasi oleh negara-negara Eropa sedikit
lebih banyak daripada biaya gabungan untuk Organisasi Pangan Dunia yang memberi makan
90 juta orang selama satu tahun, Pencairan Dana Global 2002-06, anggaran dua tahunan
2006-07 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan anggaran PBB 2006.e
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•

Sebuah studi tentang biaya penahanan pra-ajudikasi di Meksiko membandingkan biaya total
penahanan pra-ajudikasi dengan pengeluaran pemerintah lainnya (program dan jaminan
sosial) untuk menggambarkan pemisahan antara kebijakan-kebijakan pemerintah. Total biaya
yang dihabiskan untuk penahanan pra-ajudikasi adalah setengah miliar peso lebih banyak
dari anggaran federal tahun 2006 untuk keselamatan publik, dan sama dengan lebih dari
seperempat anggaran untuk program bantuan sosial Oportunidades Meksiko, yang mencapai
27 juta orang.f

a
Mass Incarceration Creates Costly Disaster Across America, Mon, 04/04/2011,
www.thiscantbehappening.net/node/545).
b
Stern, V., A Sin Against the Future: Imprisonment in the World, 1998.
c
Schoenteich, M., “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around
Initiatives, Pretrial Detention, Open Society Institute, 2008, hal. 33.
d
Bewley-Taylor, D., Hallam, C., Allen, R., The Incarceration of Drug Offenders,
Foundation Drug Policy Programme, Maret 2009.
e
Schoenteich, M., “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around
Initiatives, Pretrial Detention, Open Society Institute, 2008, hal. 34.
f
The Socioeconomic Impact of Pre-trial Detention, Open Society Justice Initiative,
UNDP 2011, hal. 37.

Linn WashingtonJr. (http://

the World”, dalam Justice
An Overview, The Beckley
the World”, dalam Justice
Open Society Foundations,

3.2 Hukuman penjara dan kesehatan publik
Penjara telah disebut sebagai inkubator penyakit karena dampak merugikan penjara
pada kesehatan tidak terbatas dalam tembok penjara. Tahanan menyebarkan penyakit
kepada masyarakat luar melalui staf dan pengunjung. Sebagian besar tahanan yang
akhirnya dibebaskan cenderung menyebar berbagai penyakit yang diperolehny di
penjara kepada masyarakat.
Sebagai contoh, sebuah penelitian yang didasarkan pada data TB longitudinal dari
26 negara di Eropa Timur dan Asia Tengah menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan
populasi penjara adalah penentu yang paling penting dari perbedaan dalam tingkat
infeksi TB di Negara-negara ini.19 Tingkat AIDS adalah enam kali lebih tinggi pada
penjara Negara dan federal penjara daripada di populasi umum Amerika Serikat, dengan
20-26 persen orang yang hidup dengan HIV / AIDS di Amerika Serikat menghabiskan
waktu di penjara.20
Penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan menimbulkan risiko tinggi terhadap
penyebaran penyakit di antara tahanan dan di masyarakat, karena tahanan pra-ajudikasi
berkemungkinan lebih kecil dibandingkan tahanan terpidana dalam mengakses layanan
kesehatan yang memadai atau menjadi bagian dari program perawatan kesehatan yang
diterapkan dalam penjara. Selama penahanan mereka berada dalam kondisi penuh
sesak dan tidak sehat, tahanan pra-ajudikasi berada pada risiko tinggi tertular penyakit
menular, seperti Hepatitis C, TBC dan HIV/AIDS, yang akan mereka bawa ke penjara
19
Kampanye Global untuk Keadilan Praperadilan, penahanan Praperadilan dan kesehatan masyarakat:
konsekuensi yang tak diinginkan, hasil mematikan, dengan mengacu pada D. Stuckler, S. Basu, M. McKee, and L. King,
"Mass incarceration can explain population increases in TB and multidrug-resistant TB in European and central Asian
countries," Proceedings of the National Academy of Sciences 105(36): 13280-285 (http://www.soros.org/initiatives/justice/
articles_publications/publications/pretrial-detention-health/summary-pretrial-detention-health-20100409.pdf)
20
Bewley-Taylor, D., Hallam, C., Allen, R., The Incarceration of Drug Offenders, An Overview,The Beckley Foundation
Drug Policy Programme, Maret 2009, hal. 14.
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atau masyarakat.21 Tahanan pra-ajudikasi sering ditahan cukup lama hingga terjangkit
TB tetapi tidak cukup lama untuk memastikan penyakit ini terdeteksi dan diobati.22
Pengendalian TB sangat sulit dalam penahanan pra-ajudikasi karena adanya pergantian
tahanan, dan pergerakan tahanan ke lembaga lain dalam sistem peradilan pidana.23
Dengan mempertimbangkan bahwa sekitar 10 juta orang diajukan ke penahanan
pra-ajudikasi rata-rata selama satu tahun,24 banyak dari mereka yang dilepaskan
ke masyarakat tanpa perawatan medis dan tanpa dijatuhi hukuman, implikasi bagi
kesehatan masyarakat menjadi jelas.
POIN-POIN KUNCI
•

Jumlah dari populasi penjara di seluruh dunia tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan,
memberikan beban keuangan yang sangat besar pada pemerintah dan dengan biaya yang
besar untuk kohesi sosial masyarakat.

•

Seiring dengan pertumbuhan populasi penjara, jumlah tahanan yang rentan juga meningkat di
banyak negara di seluruh dunia. Kelompok seperti itu termasuk perempuan, tahanan dengan
kebutuhan perawatan kesehatan mental, tahanan narkoba yang kecanduan, tahanan warga
negara asing, ras dan etnis minoritas, tahanan yang lebih tua, tahanan penyandang cacat dan
anak-anak. Kebutuhan khusus mereka tidak bisa dipenuhi dalam penjara yang penuh sesak, di
mana situasi mereka memburuk dalam lingkungan tertutup yang membahayakan.

•

Kurangnya ruang yang cukup hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai
konsekuensi dari kepadatan di penjara. Dampak kepadatan juga ada pada kualitas gizi, sanitasi,
kegiatan dan program tahanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan bagi kelompok rentan.
Ini mempengaruhi kesehatan fisik dan mental semua tahanan, menghasilkan ketegangan dan
kekerasan tahanan, hal ini memperburuk masalah kesehatan mental dan fisik dan menimbulkan
tantangan manajemen yang besar.

•

Dampak kepadatan tidak hanya terjadi dalam tembok penjara. Tingginya tingkat hukuman
penjara memiliki dampak merugikan pada ekonomi, kesehatan masyarakat dan kohesi sosial
masyarakat.

•

Ketika mendiskusikan biaya penjara, dana harus diambil tidak hanya dari dana aktual yang
digunakan untuk pemeliharaan setiap tahanan, tetapi juga dari biaya agunan, seperti dampak
dari biaya ini pada layanan sosial, ekonomi dan kesehatan, yang tidak selalu mudah untuk
diukur, tetapi yang sangat besar dan berjangka panjang.

21
Kampanye Global untuk Keadilan Praperadilan, penahanan Praperadilan dan kesehatan masyarakat: konsekuensi
yang tak diinginkan, hasil mematikan, op. cit
22
ibid
23
ibid
24
Schoenteich, M., The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World, in Justice Initiatives, Pretrial
Detention, Open Society Institute, Spring 2008, hal. 11-43, hal. 11.
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BAB B.		
1.

PENYEBAB DARI KEPADATAN DALAM PENJARA

Tingkat hukuman penjara dan tren kejahatan

Melihat tren di seluruh dunia, dapat diasumsikan bahwa kenaikan jumlah hukuman
penjara dan kepadatan di penjara adalah konsekuensi langsung dari meningkatnya
aksi kriminal di seluruh dunia. Bahkan, hal ini tidak selalu terjadi. Penelitian telah
menunjukkan bahwa tingkat hukuman penjara dan kejahatan dapat berkembang bebas
satu sama lain, atau bahwa kejahatan yang meningkat dapat berdampak pada tingkat
penahan tetapi bukan merupakan faktor utama memicu semakin tingginya jumlah
penahanan. Peningkatan kriminalitas itu sendiri mungkin disebabkan oleh kenyataan
bahwa aksi yang sebelumnya tidak didefinisikan sebagai aksi kriminal telah masuk ke
dalam daftar aksi yang dianggap sebagai pelanggaran. Dan juga, beberapa pelanggaran
mungkin telah direklasifikasi menjadi lebih serius dan diberikan hukuman penjara yang
tetap minimal.
Sebuah studi terbaru yang komprehensif, yang meninjau asosiasi statistik antara tingkat
hukuman penjara dan tingkat kejahatan, menggunakan data survei PBB untuk total
kejahatan yang tercatat di 44 negara, data statistik kesehatan, data untuk pembunuhan
di 192 negara, data dari studi korban dalam serangan di seluruh dunia (68 negara)
dan 10 kejahatan di Uni Eropa (29 negara), serta dampak dari kejahatan di penjara,
menggunakan statistik keputusan baik dari survei PBB maupun Sourcebook Eropa,
menemukan bahwa baik kejahatan yang dilaporkan maupun korban secara sistematis
tercermin dalam tingkat penahanan.25 Hal ini juga menunjukkan bahwa tren dalam
ekploitasi hukuman penjara dan kecenderungan dalam tindak pidana mungkin berbeda
tanpa pola yang konstan.26
Studi ini menunjukkan bahwa, misalnya, di Finlandia, jumlah kejahatan yang dilaporkan
naik antara tahun 1980 dan 2005, ketika tren hukuman penjara sedang menurun pada
tahun yang sama. Di Inggris dan Wales baik tren kejahatan maupun jumlah hukuman
penjara naik (tapi tidak secara bersamaan) pada tahun yang sama. Di Amerika Serikat
tren awalnya stabil dan kemudian menurun, karena hukuman penjara meningkat selama
periode yang sama.27 Pada tahun 1975 Amerika Serikat memenjarakan 21 tahanan
untuk setiap 10.000 "kejahatan indeks"; tiga puluh tahun kemudian AS memenjarakan
125 tahanan untuk setiap 10.000 kejahatan. Ini berarti bahwa jumlah hukuman penjara
negara telah meningkat enam kali lipat.28 Tren kejahatan Kanada mirip dengan Amerika
Serikat, tetapi kurva hukuman penjara benar-benar berbeda.29 Di Australia jumlah
hukuman penjara bertumbuh, sedangkan tingkat kejahatan nasional sebenarnya telah
menurun.30 Singapura dan Jepang adalah negara-negara dengan tingkat ‘kejahatan yang
rendah’ menurut statistik kejahatan resmi. Namun, Singapura memiliki tingkat hukuman
25
Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce
Overcrowding in Correctional Facilities, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12-19 April 2010).
26
ibid
27
ibid
28
Loic Wacquant, The Punitive Regulation of Poverty in the Neoliberal Age. (http://www.isn.ethz.ch/isn/CurrentAffairs/
ISNInsights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=131574&dynrel=0c54
e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233)
29
Lappi-Seppala, T., Causes of Prison Overcrowding, op. cit.
30
Roberts, J., Stalans, L. J., Indermaur, D & Hough, M. (2002) Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five
Countries, Oxford University Press.
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penjara yang tinggi sedangkan Jepang memiliki tingkat hukuman penjara yang rendah.31
Studi-studi ini dan penelitian yang serupa lainnya menunjukkan bahwa tren kejahatan
umumnya tidak menjelaskan keseluruhan penggunaan hukuman penjara.
Satu penjelasan yang ditawarkan untuk perbedaan ini adalah bahwa sistem yang berbeda
bereaksi secara berbeda terhadap tren dalam tindak pidana. Beberapa sistem telah
merespon dengan cara mengubah kebijakan pidana mereka, sebagai respon terhadap
perubahan realitas, sementara sistem lain lebih kaku dan kurang rentan terhadap
perubahan.32 Penjelasan lain adalah bahwa tingkat hukuman penjara dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain, yang berhubungan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik, serta
sejarah yang spesifik dari masing-masing negara dan keadaan setempat.33
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan mengapa meningkatnya jumlah orang
yang dirampas kebebasannya di seluruh dunia adalah hal yang kompleks. Alasannya
bermacam-macam, bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain dan suatu negara ke
negara lain. Mereka yang ingin memulai proses untuk mengurangi kepadatan dalam
sistem penjara negara mereka, harus memulainya dengan penilaian menyeluruh untuk
mengidentifikasi alasan yang tepat dari kepadatan di penjara dalam yurisdiksi khusus
mereka, termasuk penilaian dari seluruh sistem peradilan pidana, dalam rangka untuk
mengembangkan kebijakan dan program yang relevan dan efektif.
Jelas dalam mempertimbangkan peningkatan jumlah populasi penjara, penghitungannya
dilihat dari pertumbuhan demografi alam di suatu negara. Namun, kenaikan jumlah
hukuman penjara, bukan hanya dalam jumlah orang yang ditahan di penjara, di negaranegara di seluruh dunia, menunjukkan bahwa di sebagian besar negara banyak faktor
lain, selain pertumbuhan demografi, yang perlu dipertimbangkan sebagai penyebab
kepadatan, yang kemungkinan akan mencakup beberapa dari hal yang diuraikan di
bawah ini.
2.

Penyebab utama: faktor sosio-ekonomi dan politik

Sebagian besar tahanan di seluruh dunia berasal dari latar belakang ekonomi dan
sosial yang kurang beruntung. Kebanyakan hidup dalam kemiskinan, buta huruf atau
pendidikan yang terbatas dan pengangguran sertatak memili tempat tinggal, yang
pada gilirannya mungkin memiliki kontribusi terhadap pecahnya keluarga mereka,
penyalahgunaan narkoba dan alkohol, di antara konsekuensi destruktif lainnya
dari marginalisasi sosial-ekonomi mereka. Keadaan dan dependensi tersebut dapat
berkontribusi pada konfrontasi individu dengan sistem peradilan pidana, kecuali
kalau sistem pendukung yang memadai disediakan. Ini mungkin termasuk bantuan
kesejahteraan sosial, dukungan untuk perumahan, lapangan pekerjaan dan pengobatan
untuk ketergantungan obat-obatan dan kebutuhan perawatan kesehatan mental, antara
lain, untuk membantu orang untuk mengatasi kesulitan tersebut dan hidup positif dan
mandiri.

31
Neil Morgan, Overcrowding: Causes, Consequences and Reduction Strategies, dalam Resource Material Series No.
80, UNAFEI, Maret 2010.
32
Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, op. cit.
33
Ibid
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Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan diukur oleh
koefisien Gini34 memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan tingkat
kejahatan yang dilakukan terhadap perorangan maupun properti.35 Penelitian juga telah
menemukan korelasi antara ketimpangan pendapatan dan jumlah populasi penjara.36
Indikator lain mengukur jaminan sosial dan keadilan sosial berpadu dengan kurangnya
eksploitasi hukuman penjara. Data Perbandingan tersedia terutama dari negara-negara
Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menunjukkan
bahwa peningkatan investasi di bidang kesejahteraan sosial dikaitkan dengan tingkat
hukuman penjara yang lebih rendah.37 Ada bukti jelas bahwa akar penyebab bagi banyak
pelanggaran dapat ditemukan dalam kesenjangan sosial dan status ekonomi dan sosial
para pelaku.
Beberapa ahli juga telah menemukan korelasi kuat antara tingkat hukuman penjara
dan model ekonomi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa kenaikan umum dalam
populasi penjara terkait dengan munculnya neo-liberalisme di beberapa masyarakat
Barat, dan sistem pidana sering digunakan sebagai alat untuk menangani ketidakamanan
sosial dan mengendalikan gangguan sosial yang diciptakan oleh kebijakan neo-liberal
dan deregulasi ekonomi.38 Mereka menegaskan bahwa di penjara jaman neoliberal
digunakan untuk membatasi dan mengendalikan "elemen mengganggu" dan buruk
dari masyarakat.39 Beberapa berpendapat bahwa ekonomi pasar korporatis konservatif
cenderung memiliki tingkat hukuman penjara menengah, sedangkan ekonomi pasar
sosial demokratis memiliki tingkat hukuman penjara rendah.40
3.

Kendala dan penundaan dalam mengakses peradilan

Sejumlah instrumen internasional menetapkan prinsip-prinsip dan aturan minimum
bagi administrasi peradilan dan menawarkan pedoman rinci kepada negara untuk
menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang yang memahami
mekanisme peradilan pidana.41 Namun, di banyak negara jaminan minimum yang
34
Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi, nilai 0 menyatakan jumlah kesetaraan dan nilai 1 adalah
ketidaksetaraan maksimal. Telah ditemukan aplikasi dalam studi ketidaksetaraan dalam disiplin ilmu yang beragam
seperti sosiologi, ekonomi, ilmu kesehatan, ekologi, kimia, teknik dan pertanian. Hal ini biasanya digunakan sebagai
ukuran ketimpangan pendapatan dan kekayaan.
35
Carranza, E., Penal Reform and Prison Overcrowding in Latin America and the Caribbean: What to do, what not to
do - The Good Examples of Costa Rica and the Dominican Republic, paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce
Overcrowding in Correctional Facilities, Kongres PBB keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana
(Salvador, Brazil, 12-19 April 2010).
36
Lappi-Seppala, T, What social, political and cultural factors characterise countries with a lower use of imprisonment? Draf
Latar Belakang 26.4.2009 (tidak diterbitkan), dikutip dalam ICPS "A Review of international trends and explanations
in use of prison, and prison populations", hal. 8-9; O’Donovan, M. dan Redpath, J., The Impact of Minimum Sentencing
in South Africa, Laporan 2, Open Society Foundation, 2006, hal. 30
37
Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce
Overcrowding in Correctional Facilities, Kongres PBB keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana
(Salvador, Brazil, 12-19 April 2010).
38
Lihat contoh Loic Wacquant, The Penalisation of Poverty and the Rise of Neo-Liberalism, European Journal on
Criminal Policy and Research 9; 401-412, 2001 dan David Garland, The Culture of Control, Crime and Social Order in
Contemporary Society, 2001.
39
Loic Wacquant, The Punitive Regulation of Poverty in the Neoliberal Age, 2 Agustus 2011,(http://www.isn.ethz.ch/
isn/CurrentAffairs/ISNInsights/Detail?lng=en&id=131575&contextid734=131575&contextid735=131574&tabid=13
1574&dynrel=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233).
40
ICPS "A Review of international trends and explanations in use of prison, and prison populations", p. 8, dengan
mengacu pada Sutton, J.R. (2004) "The Political Economy of Imprisonment in Affluent Western Democracies 19601990" dalam American Sociological Review,Vol. 69, bagian 2, hal170-189. Washington: American Sociological Association
41
Seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ( ICCPR ), yang mengabadikan prinsip-prinsip
persamaan di depan hukum dan praduga tak bersalah dan termasuk jaminan kebebasan atas penangkapan dan
penahanan sewenang-wenang, dan hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh yang kompeten, independen dan
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ditetapkan dalam perjanjian dan standar internasional tidak diberikan kepada mereka
yang memahami sistem peradilan pidana, yang dapat menyebabkan penangkapan
sewenang-wenang, penahanan pra-ajudikasi yang diperpanjang dan persidangan yang
tidak adil yang mengakibatkan pemenjaraan terhadap orang tak bersalah atau hukuman
yang terlalu berat. Kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, penduduk
pedesaan di negara berkembang dan kelompok-kelompok tertentu yang mengalami
beberapa lapisan diskriminasi dalam semua bidang kehidupan, seperti kelompok
minoritas dan perempuan, adalah yang paling terpengaruh.
Masalah yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan dalam negara-negara yang
berada dalam situasi krisis dan pasca-konflik biasanya lebih jelas dan luas daripada dalam
konteks Negara non-krisis. Sistem peradilan pidana mungkin telah runtuh atau sangat
berkurang dalam kapasitasnya akibat kerusakan infrastruktur dan perginya personil
peradilan pidana yang memenuhi syarat dan melepaskan posisi kunci yang kosong.
Polisi dan lembaga peradilan lainnya mungkin menjadi sumber ketidakamanan publik,
intimidasi atau kekerasan, atau mereka mungkin tidak dipercaya karena kekerasan
yang dilakukan rezim sebelumnya. Korupsi cenderung marak. Jaminan hukum dan
perlindungan prosedural tidak dihormati. Kegiatan penegakan hukum sering tidak
terkoordinasi. Dalam situasi konflik bersenjata, tantangan semacam ini terasa berat
dengan sedikit sumber daya tersedia.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sangat penting untuk menjamin
keadilan dan kesetaraan di depan hukum dalam setiap kasus individu, serta memperkuat
kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan dan kerjasama masyarakat dengannya.
Kepercayaan dalam sistem peradilan itu sendiri telah diidentifikasi sebagai faktor yang
dapat membantu mengurangi kejahatan dan hukuman penjara, karena sebuah sistem
yang dianggap sah "mungkin bertahan dengan sanksi yang lebih ringan, sementara
sebuah sistem dalam siruasi krisis mungkin ingin menegakkan kredibilitasnya dengan
meningkatkan hukuman. Dan sistem hukum yang norma dan prosedurnya dirasakan
adil dan sah mungkin dapat dipenuhi oleh masyarakat karena sistem ini dirasa layak
diikuti."42
Meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap keadilan juga merupakan
elemen penting untuk memastikan bahwa penjara tidak penuh dengan orang-orang
yang, dimana polisi dan sistem pengadilan berfungsi sebagaimana mestinya, tidak akan
ditahan, entah itu penahanan pra-ajudikasi yang lama atau keputusan dan hukuman
yang tidak adil.
Penundaan dan kendala yang dihadapi dalam mengakses keadilan adalah penyebab
lintas sektor untuk hukuman penjara tingkat tinggi, dan relevan dengan sebagian besar
isu-isu lain yang dibahas di bawah dan bab selanjutnya—khususnya di bagian II, Bab D
yang berfokus pada akses ke penasehat hukum dan mekanisme bantuan hukum, yang
tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum, Prinsip-prinsip Dasar tentang independensi Peradilan, yang mengharuskan
independensi peradilan dijamin oleh hukum nasional dan melarang campur tangan oleh yang tidak tepat dan tidak
beralasan dalam proses peradilan, Pedoman tentang Peran Jaksa yang mengidentifikasi tanggung jawab jaksa dalam
melindungi martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan proses hukum, Badan Prinsip
untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Setiap Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (Badan Prinsip) dan PrinsipPrinsip Dasar tentang Peran Pengacara, antara lain, yang menjamin hak tahanan untuk mendapatkan akses ke penasehat
hukum saat penangkapan.
42
Tapio Lappi-Seppälä, Causes of Prison Overcrowding, op. cit., hal. 13.
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dapat berdampak langsung dan nyata pada tingkat kepadatan di penjara, dan Bab E,
yang berfokus pada pengurangan penahanan pra-ajudikasi.
4.

Penahanan pra-ajudikasi yang melampaui batas

Meskipun ketentuan dalam hukum internasional, yang membatasi eksploitasi
penahanan pra-ajudikasi untuk kondisi yang ditentukan (lihat bagian II, Bab E), jangka
waktu penahanan pra-sidang yang panjang dan berlebihan adalah endemik di banyak
negara. Dua seperempat juta orang diketahui ditahan dalam penahanan pra-ajudikasi
dan bentuk lain dari hukuman penjara di seluruh dunia pada tahun 2008. Diperkirakan
bahwa seperempat juta lagi ditahan di negara dimana informasi tentang hal ini tidak
tersedia.43 Selama satu tahun rata-rata, setidaknya 10 juta orang diajukan ke penahanan
pra-ajudikasi.44 Tingginya jumlah tahanan pra-ajudikasi adalah masalah yang sangat
serius di Afrika, Amerika Latin dan Asia Selatan, di mana, di beberapa negara, jumlah
tahanan pra-ajudikasi setinggi 70-90 persen.
Penahanan pra-sidang dapat berdampak buruk pada kemampuan terdakwa untuk
mempersiapkan diri menghadapi sidang. Kondisi penjara yang tidak manusiawi
berarti bahwa terdakwa berkonsentrasi untuk bertahan menghabiskan waktu mereka
di penahanan pra-ajudikasi atau mempertimbangkan tawar-menawar pembelaan,
ketimbang mempersiapkan pembelaan diri.45 Akses ke pengacara dan informasi tentang
kasus mereka sering jauh lebih terbatas jika terdakwa berada dalam tahanan.46 Oleh
karena itu tidak mengherankan bahwa, seperti yang dikatakan Kelompok Kerja PBB
untuk Penahanan Sewenang-wenang, mereka yang berada dalam penahanan praajudikasi memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mendapatkan vonis bebas
daripada mereka yang tetap bebas sebelum peradilan.47 Penemuan ini ditegaskan pula
oleh berbagai studi penelitian lainnya.48
Sementara penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan adalah salah satu faktor utama
yang berkontribusi terhadap kepadatan penjara di banyak negara di seluruh dunia, itu
juga merupakan salah satu tantangan yang paling kompleks untuk diatasi, karena jumlah
lembaga peradilan pidana yang terlibat, kebutuhan yang genting tetapi kekurangan
bantuan hukum pada tahap tertentu dari proses peradilan pidana, serta masalah korupsi
yang ditemui di akses masuk ke sistem penjara.

Walmsley, R., World Pre-trial/Remand Imprisonment List (2008), Pusat Studi Penjara Internasional
Schoenteich, M., "The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World", op. cit. hal. 11.
45
Penahanan tanpa Peradilan: Fair Trials International’s response to the European Commission’s Green Paper on
detention, Fair Trials International, Oktober 2011, hal. 10.
46
Ibid., hal. 10.
47
Kelompok Kerja pada Penahanan Sewenang-wenang, Laporan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenangwenang, Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, E/CN.4/2006/7, 2006), ayat 66
48
Lihat Schoenteich, M., "The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World", op. cit. hal. 27;
dengan mengacu pada John Clark, D. Alan Henry The Pretrial Release Decision Making Process: Goals, Current Practices, and
Challenges, November 1996, dengan mengacu pada Anne Rankin, "The Effect of Pretrial Detention," NewYork University
Law Review, Volume 39, 1964; Patricia Wald, "The Right to Bail Revisited: A Decade of Promise Without Fulfillment,"
dalam Stuart S. Nagel, ed. The Rights of the Accused, (Beverly Hills, California: Sage Publications, 1972); William M.
Landes, "Legality and Reality: Some Evidence on Criminal Procedure," Journal of Legal Studies, Volume 3, 1974; Hans
Zeisel, "Bail Revisited," American Bar Foundation Research Journal, 1979; Stevens H. Clarke dan SusanT. Kurtz, "The
Importance of Interim Decisions to Felony Trial Court Dispositions," Journal of Criminal Law and Criminology, Volume
74, 1983; dan Michael R. Gottfredson dan Don M. Gottfredson, Decision Making in Criminal Justice: Toward a Rational
Exercise of Discretion, (New York, New York: Plenum Press, 1988)
43

44

23

24

PANDUAN TENTANG STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

Alasan utama tingginya tingkat penahanan pra-ajudikasi telah diidentifikasi sebagai
berikut:
4.1 Penundaan dalam proses peradilan pidana
Penundaan ditemui dalam pemrosesan kasus sebelum putusan akhir diberikan, memiliki
dampak yang signifikan pada jumlah populasi penjara pra-ajudikasi di banyak negara.
Sementara di beberapa negara, tahanan akan menghabiskan waktu yang terlalu lama
dalam penahanan pra-ajudikasi, dalam banyak masa penahanan pra-ajudikasi lainnya
dapat diperpanjang hingga bulan dan tahun. Khususnya bila menyangkut masalah dana,
tahanan dapat menghabiskan waktu hingga sepuluh tahun atau lebih untuk menunggu
persidangan.
Penundaan yang lama ini dapat disebabkan oleh kombinasi dari banyak faktor, biasanya
saling menguatkan, yang meliputi:
•

Penundaan dalam penyelidikan oleh polisi atau jaksa, yang mungkin karena
kurangnya pelatihan dan sumber daya, dikombinasikan dengan tingginya
jumlah penangkapan;

•

Kurangnya kerjasama antara lembaga peradilan pidana, seperti polisi, jaksa
dan pengadilan, yang dapat diperparah jika ada berbagai tingkatan administrasi
dan peraturan—seperti di tingkat federal dan negara bagian, dan di mana kerja
sama dan pertukaran informasi di antara mereka sangat buruk. Dalam situasi
seperti itu bukan hal yang tidak mungkin berkas-berkasi tahanan akan hilang
dalam sistem;

•

Proses peradilan pidana dan birokrasi administrasi pengadilan yang rumit,
seringkali karena aturan dan peraturan yang sudah usang, diperparah oleh
praktek korupsi;

•

Seringnya penundaan persidangan untuk alasan seperti kasus yang menumpuk di
pengadilan, kekurangan hakim, tidak adanya saksi, kurangnya transportasi untuk
menjemput terdakwa ke pengadilan, kurangnya keamanan pada transportasi
(terutama di negara-negara krisis) dan kurangnya sistem dokumentasi dan
pelacakan yang baik di penjara untuk memastikan bahwa para tahanan praajudikasi diadili pada tanggal yang ditetapkan oleh sistem pengadilan. Dalam
situasi konflik dan paska konflik, fasilitas pendokumentasioan tahanan dan
arsip tidak dapat diakses atau mungkin telah hancur;

•

Perpanjangan periode penahanan pra-ajudikasi yang sering dan sewenangwenang, kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang dalam negeri;

•

Sebagai buntut dari krisis, pemerintah mungkin punya prioritas lain yang lebih
mendesak ketimbang menangani beban kasus peradilan yang bertambah dan
menakutkan, terutama ketika sumber daya yang tersedia untuk pemerintah
terlalu sedikit.
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4.2 Penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan
Alasan yang banyak, tapi tidak menyeluruh, atas penahanan pra-ajudikasi yang
berlebihan dapat diringkas sebagai berikut:
•
Penangkapan yang sewenang-wenang: Polisi sering terlebih dahulu menangkap
dan kemudian menyelidiki, sehingga terdakwa berada dalam tahanan untuk
waktu yang lama. Polisi mungkin diminta untuk mengambil tindakan
tersebut karena tekanan untuk "menyelesaikan" kasus yang tertunda dan
kadang-kadang untuk memenuhi kuota penangkapan pelanggaran tertentu
(misalnya narkoba). Persyaratan untuk memenuhi target penangkapan dapat
menyebabkan penjebakan terhadap orang yang tidak bersalah.
•

Kurangnya akses tahanan ke penasehat hukum: Kurangnya akses ke penasehat
hukum mungkin karena tidak adanya peraturan yang menjamin hak terdakwa
untuk memperoleh pengacara, kurangnya suatu sistem bantuan hukum yang
berfungsi dan efektif, bersamaan dengan kurangnya pengacara di banyak
negara.

•

Korupsi keseluruhan sistem: Dalam sistem peradilan pidana di mana korupsi
meluas, terdakwa berkemungkinan dibebaskan sambil menunggu persidangan
hanya ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menyuap
polisi, jaksa, atau petugas pengadilan yang menangani aplikasi mereka untuk
pembebasan sebelum sidang.49

•
		

Undang-undang:
Undang-undang mungkin mencakup penahanan pra-ajudikasi wajib untuk
kategori kejahatan tertentu, bertentangan dengan standar internasional
yang mengharuskan penahanan pra-ajudikasi digunakan dalam keadaan
luar biasa dan didefinisikan secara sempit saja.
Undang-undang mungkin tidak memiliki alternatif atau alternatifnya
terbatas bagi penahanan pra-ajudikasi;
Bila alternatif untuk penahanan pra-ajudikasi tersedia dalam undangundang, biasanya terbatas pada jaminan uang, yang mengharuskan
terdakwa untuk memberikan sejumlah dana (atau bentuk lain dari
jaminan material, seperti tanah atau rumah) sebagai jaminan pembebasan.
Dengan demikian kaum miskinlah yang memiliki kesulitan terbesar
dengan kondisi seperti itu. Di Malawi, misalnya, alasan utama kepadatan
sistem penjara adalah bahwa "para tahanan tidak bisa membayar uang
jaminan atau memberikan jaminan."50 Di Afrika Selatan, sekitar 40 persen
dari tahanan pra-ajudikasi yang ditahan karena ketidakmampuan untuk
membayar jaminan tuntutan sedikitnya US $ 7, perampasan kemerdekaan
disebabkan bukan dari setiap faktor yang relevan dalam peradilan pidana
melainkan sebagai konsekuensi dari kemiskinan.51

		
		

•

Opini publik: Di banyak negara, masyarakat tidak memahami jaminan dan
merasakan bahwa pengadilan bertindak terlalu murah hati jika terdakwa yang
dibebaskan menunda sidangnya. Hakim takut dianggap terlalu lembut dan
ragu-ragu untuk mengambil risiko bila tersangka melakukan pelanggaran atau

Schoenteich, M., op. cit. , hal. 30.
Ibid., halp. 29.
51
Penal Reform International, Newsletter 55, hal. 5.
49
50
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melarikan diri jika dibebaskan selama periode pra-ajudikasi. Kadang-kadang
hakim juga takut bila pembebasan terdakwa dengan jaminan dapat dikaitkan
dengan suap dan dengan demikian memilih pilihan yang lebih aman yakni
penahanan.
Langkah-langkah untuk mengurangi penahanan pra-ajudikasi dibahas dalam bagian II,
Bab E, Mengurangi penahanan pra-ajudikasi.
5.

Kebijakan peradilan hukuman pidana

Ketika kemiskinan dan kurangnya dukungan sosial pada kaum yang kurang beruntung
bergabung dengan retorika "tegas terhadap kejahatan" dan kebijakan yang menyerukan
penegakan hukum dan hukuman yang lebih tegas, hasilnya selalu berupa peningkatan
yang signifikan dalam populasi penjara. Kadang-kadang digambarkan sebagai
pemasyarakatan, populasi yang meningkat biasanya meliputi perwakilan masyarakat
miskin dan terpinggirkan, didakwa dengan pelanggaran kecil dan tanpa kekerasan.
Meskipun tidak terkait dengan tingkat kejahatan, situasi ini didorong oleh kisah yang
ditulis media untuk mendukung tindakan tegas memerangi kejahatan meskipun tidak
ada bukti untuk menunjukkan hubungan antara tingkat hukuman penjara dan tingkat
kejahatan.
Memang, kebijakan peradilan hukuman pidana telah berdampak pada pertumbuhan
populasi penjara dan kepadatan di penjara di sejumlah besar negara. Pengadilan di
banyak negara saat ini lebih cenderung memberikan hukuman penjara pada pelaku
pelanggaran dan menjatuhkan hukuman lebih lama daripada yang mereka lakukan
satu dekade yang lalu.52 Di banyak negara, pelaku non-kekerasan yang melakukan
kejahatan kecil kemungkinan dihukum penjara, bukannya ditangani pada tahap pertama
proses peradilan pidana dengan memberikan peringatan, denda, atau hukuman yang
ditangguhkan, atau tindakan peradilan restoratif. Alternatif non-penahanan-berbasismasyarakat sering diabaikan demi perampasan kebebasan.53
5.1 Undang-undang hukuman minimal wajib
Undang-undang hukuman minimal wajib, yang mendapatkan popularitas karena
ketegasan kebijakan peradilan pidana, yang digunakan untuk berbagai pelanggaran di
banyak negara. Hukum tersebut tidak memungkinkan atau kemungkinannya sangat
terbatas dalam memberikan keleluasaan bagi hakim, yang dengan demikian terhalang
untuk mempertimbangkan situasi pelanggaran atau kerentanan pelaku pelanggaran
dalam menjalani hukuman. Hal ini sering mengakibatkan pelaku pelanggaran kecil
dihukum dalam waktu lama, dalam penjara yang tidak memadai. "Three-strikes law" pada
khususnya, meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara pada pelanggaran ketiga
yang dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini dapat melanggar prinsip proporsionalitas
secara sangat signifikan dalam penetapan hukuman.54
Ibid., hal. 5.
Penal Reform International, Newsletter 55, hal. 5.
54
"Three Strikes laws" dalam mandat Amerika Serikat bahwa hukuman berat dikenakan pada orang-orang yang
dihukum karena "kejahatan" yang ketiga. Hukuman penjara minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang
tersebut biasanya antara 25 tahun dan seumur hidup. Sementara hukuman itu dimaksudkan untuk digunakan terhadap
para pelanggar yang melakukan pelanggaran serius, statistik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa banyak terdakwa
dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan hingga tiga kali karena memiliki obat terlarang atau pencurian kecil52
53
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Hukuman minimal wajib dan "three-strikes law", memiliki dampak yang dramatis pada
pertumbuhan populasi penjara di beberapa negara atau merupakan salah satu kendala
untuk mengurangi jumlah populasi penjara.55 Dua contoh, yang paling sering disebut
adalah Afrika Selatan dan Amerika Serikat Dalam kasus Afrika Selatan, sementara
banyak komentator yang mengaitkan pertumbuhan yang signifikan dalam populasi
penjara dan kepadatan parah di penjara dengan berlakunya undang-undang hukuman
minimal wajib, juga telah dikatakan bahwa dampak penuhnya belum dirasakan dan
diperkirakan baru terasa di tahun-tahun mendatang karena peningkatan lamanya
hukuman dan semakin lama waktu hukuman yang saat ini harus dihabiskan tahanan
di penjara, sebelum dibebaskan secara bersyarat.56 Penelitian ini menunjukkan bahwa
peningkatan dalam yurisdiksi para hakim pengadilan memainkan peran penting dalam
memberikan kontribusi bagi pesatnya pertumbuhan populasi penjara dari tahun 1998
dan seterusnya, karena semakin lama hukuman yang diberikan pengadilan wilayah, dan,
khususnya, pengadilan daerah adalah hasil dari tekanan publik dan politik.57 Penelitian
juga menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari hukuman minimum wajib di
Afrika Selatan telah menambah panjang, secara substansial, waktu yang berlalu antara
tindak pidana dan pemberian hukuman—dengan demikian siklus kasusnya lebih panjang
dan keputusannya lebih sedikit setiap tahun sehingga menyebabkan bertambahnya
penumpukan kasus di pengadilan.58
Undang-undang hukuman wajib sering digunakan dalam hubungannya dengan
pelanggaran narkoba, yang tercakup dalam bagian 6.

kecilan. (Lihat Kamus Hukum Daring (http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Three+Strikes+Laws).
55
Contohnya, di Amerika Serikat, kombinasi hukum obat terlarang, hukuman wajib dan " hukum threestrikes"
memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tingkat penjara. Sedangkan sampai tahun 1970-an tingkat
penjara relatif stabil dengan tingkat rata-rata sekitar 100 per 100.000, di tahun-tahun berikutnya kenaikan tajam yang
konsisten dialami, mencapai 743 per 100.000 hari ini. Antara 1973 dan 2009, populasi penjara negara tumbuh sebesar
705 persen, artinya lebih dari satu orang dalam 100 orang dewasa erada di balik jeruji besi. (Lihat The Pew Center on
the States, State of Recidivism, Revolving Door of America’s Prisons, April 2011). Para ahli telah mencatat bahwa dampak
dari kebijakan hukuman baru pada jumlah populasi penjara jauh melebihi perubahan tingkat kejahatan sebagai faktor
penyebabnya. (Mauer, M., "The causes and consequences of prison growth in the United States", dalam Garland, D
(ed) Mass Imprisonment, Social Causes and Consequences, 2001). Di Afrika Selatan, hukuman minimum diperkenalkan
ke dalam hukum pada tahun 1997. Beberapa komentator, termasuk hakim yang menginspeksi penjara, menganggap
memburuknya situasi penjara yang berdesak-desakan menjadi dampak hukuman minimum wajib. Lihat (Sloth-Nielsen,
J & Ehlers, L, A. Pyrrhic Victory? Mandatory and Minimum Sentences in South Africa, Institute of Security Studies,
Occasional Paper 111, Juli 2005). Adanya istilah penjara minimum bagi sebagian besar kejahatan adalah fitur yang
sangat umum dalam undang-undang Pidana Amerika Latin. Misalnya di Brasil, yang memiliki tingkat pemenjaraan
yang sangat tinggi 261 per 100.000 dan tingkat hunian penjara 165,7 persen, 96 persen dari 1.688 kejahatan yang ada
memperoleh hukuman minimum. (Prof. M. R. Machado, komentar pada UNODC/ICRC Expert Group Meeting on
Prison Overcrowding).
56
Giffard, C. dan Muntingh, L., The Effect of Sentencing on the Size of the South African Prison Population, Report 3,
Open Society Foundation for South Africa, 2006, hal. v.
57
Ibid
58
Lihat O’Donovan, M. dan Redpath, J., The Impact of Minimum Sentencing in South Africa, Open Society
Foundation untuk Afrika Selatan, 2006 untuk analisis penuh.
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5.2 Peningkatan hukuman penjara yang lebih panjang dan hukuman seumur
hidup
Hukuman seumur hidup
Berikut ini adalah tiga jenis hukuman seumur hidup yang utamaa
•

Hukuman ‘seumur hidup’ atau jangka panjang dengan jumlah tahun yang pasti, yang mana
setelah itu tahanan dibebaskan tanpa pembatasan lebih lanjut.

•

Hukuman “seumur hidup” dengan jumlah tahun yang minimum, setelah itu, pada suatu titik
tertentu yang telah ditentukan, tahanan dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan.

•

Hukuman penjara hingga (normal) wafat, dengan tidak adanya kemungkinan bebas dan/atau
keumungkinan (teoritis atau realistis) ampunan.

Hukuman jangka panjang: Meskipun tidak ada definisi internasional mengenai hukuman jangka
panjang, menurut Dewan Eropa, ambang hukuman jangka panjang adalah lima tahun atau lebih.b

Sebagaimana didefinisikan dalam Reformasi Pidana Internasional, Alternative Sanctions to the Death Penalty
Information Pack, April 2011, hal. 8 (http://www.penalreform.org/files/PRI_Lifers_Info_Pack.pdf).
b
Dewan Eropa, Committee of Ministers Recommendation Rec (2003) 23 on the management by prison
administrations of life sentence and other long-term prisoners, (Digunakan oleh Komite Menteri pada tanggal 9
Oktober 2003 dalam pertemuan Deputi Menteri ke-855’).
a

Konsisten dengan ketegasan rezim hukuman di banyak negara di seluruh dunia, telah
terjadi peningkatan hukuman penjara dalam waktu yang lebih lama dan hukuman
seumur hidup, termasuk pemberian hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan
pembebasan bersyarat (LWOP). Selain itu, hukuman seumur hidup, biasanya tanpa
kemungkinan pembebasan bersyarat, telah diperkenalkan di sejumlah negara menyusul
penghapusan hukuman mati.
Sebagai contoh, di Amerika Serikat, telah mencatat bahwa pada tahun 1980 dan
awal 1990-an jumlah orang yang dijebloskan ke penjara bertambah terutama karena
kebijakan peradilan pidana tegas diterapkan dalam pelanggaran terkait narkoba, sejak
saat itu hukuman penjara dalam waktu yang lebih lama dan bukannya hukuman penjara
baru telah memicu ekspansi populasi penjara.59 Pada tahun 2004, satu dari setiap
sebelas pelaku yang ditahan di penjara negara bagian dan federal dilaporkan menjalani
hukuman seumur hidup.60 Pada tahun 2009, dari 2,3 juta tahanan di penjara-penjara
di seluruh Amerika Serikat, 140.610 menjalani hukuman "seumur hidup", di antaranya
6.807 remaja.61
Komite Pencegahan Penyiksaan Dewan Eropa (CPT) telah mencatat bahwa: "Di
banyak negara Eropa jumlah hukuman seumur hidup dan tahanan jangka panjang
lainnya meningkat."62 CPT juga mengkritik pembatasan khusus yang tidak tepat yang
diterapkan untuk tahanan-tahanan tersebut, yang kemungkinan akan memperburuk
efek berbahaya yang memang ada dalam penjara jangka panjang.63 Di Inggris dan
59
Marc
Mauer
dan
David
Cole,
(http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about
incarceration/2011/06/13/AGfIWvYH_story.html), diterbitkan 17 Juni 2011.
60
Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, op.cit., hal 12.
61
ibid., hal. 12
62
Standar CPT 2006, Extract from the 11th General Report [CPT/Inf (2001) 16], ayat. 33.
63
Standar CPT 2006 ibid.
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Wales, misalnya, populasi penjara yang menjalani hukuman seumur hidup meningkat
dari 3.192 pada tahun 1994 menjadi 6.741 pada tahun 2008.64 Reporter Khusus
tentang Penjara dan Kondisi Penahanan di Afrika yang diamati pada tahun 2004 bahwa
di Afrika Selatan hukuman seumur hidup saja telah meningkat dari 500 pada tahun
1995 menjadi 5.000 pada tahun 2004, mencatat bahwa hukuman penjara yang yang
tak memberi harapan nyata pada pelaku akan kebebasannya membahayakan seluruh
proses rehabilitasi dan reintegrasi.65 Populasi pelaku yang menjalani hukuman lebih dari
15 tahun (termasuk hukuman seumur hidup) meningkat sebesar 32 persen dari tahun
2004/05 hingga tahun 2010/11.66 Meningkatnya pemberian hukuman dengan masa
yang lebih panjang di Afrika Selatan telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab
utama dari krisis kepadatan penjara di negeri ini.67 Di Uganda, jumlah tahanan seumur
hidup telah berkembang dari 37 di tahun 2008 menjadi 329 di 2010.68 Kecenderungan
serupa telah diamati di sejumlah negara di Asia Selatan.69
Di sebagian besar negara, hanya pelanggaran paling serius, yang dikenakan hukuman
penjara seumur hidup. Namun, penjara seumur hidup semakin banyak digunakan untuk
pelanggaran ringan dan non-kekerasan.
Di negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dan diganti dengan
hukuman penjara seumur hidup, kecenderungan hukuman menunjukkan bahwa
pengadilan memberlakukan peningkatan jumlah hukuman seumur hidup—lebih dari
jumlah hukuman mati yang mereka kenakan di masa lalu. Di beberapa negara ini
jumlah pelanggaran yang dikenakan hukuman seumur hidup berdasarkan undangundang telah meningkat relatif terhadap jumlah pelanggaran yang dikenakan hukuman
mati. Selain itu lamanya waktu hukuman di penjara oleh tahanan seumur hidup juga
tampaknya meningkat di beberapa negara.70
Hukuman penjara yang panjang, atau sejumlah hukuman yang dijalankan secara
berturut-turut, mungkin dianggap hukuman seumur hidup de facto, tergantung pada
usia dan kesehatan tahanan.71 Di Afrika Selatan, lamanya masa beberapa hukuman
dapat mencapai waktu yang sama atau bahkan lebih lama dari hukuman penjara seumur
hidup.72 Di Uganda, undang-undang menetapkan masa untuk penjara seumur hidup
yakni 20 tahun namun setelah penghapusan hukuman mati wajib, hukuman seumur
hidup dengan kemungkinan bebas diberikan dan terkadang, diberikan hukuman penjara
seumur hidup tanpa kemungkinan bebas.73 Di negara-negara di Amerika Serikat yang
Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, hal. 12
Report of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa Mission to the Republic of South
Africa. 14 – 30 Juni 2004, hal. 40.
66
Informasi dari Departemen Pelayanan Pemasyarakatan Afrika Selatan, yang diberikan kepada UNODC (Juli
2011).
67
D. van Zyl Smit "Swimming against the Tide: Controlling the size of the prison population in the new South
Africa" dalam B Dixon dan E van der Spuy (eds.) Justice Gained? Crime and Crime Control in South Africa’s Transition,
Juta, Cape Town, 2004, 227-258.
68
Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, hal. 12.
69
Andrew Coyle, Management of Long-Term and Life-Sentenced Prisoners Internationally in the context of a Human
Rights Strategy (http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/43422/v.3_4.pdf).
70
Di Amerika Serikat, misalnya, rata-rata lama waktu menjalani hukuman di penjara oleh tahanan seumur hidup
meningkat dari 21,2 tahun menjadi 29 tahun antara 1991 dan 1997; di Inggris dan Wales untuk mereka yang dihukum
seumur hidup rata-rata lama waktu ditahan di penjara meningkat dari 13 tahun 1999-17,5 tahun pada tahun 2009.
Lihat, Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2011, hal. 12.
71
Ibid. hal. 10
72
Ibid.hal. 10
73
Ibid. hal. 10.
64
65
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tidak menggunakan hukuman LWOP, hasil yang sama telah mencapai de facto melalui
pemberian hukuman hidup berturut-turut.74
Rekomendasi PBB dalam kaitannya dengan pemberian hukuman seumur hidup dan
rezim tahanan yang dihukum seumur hidup75 meliputi pembentukan kebijakan pidana
yang menjamin bahwa hukuman seumur hidup hanya dikenakan pada pelaku yang
telah melakukan kejahatan yang paling serius dan hanya jika benar-benar diperlukan
untuk perlindungan masyarakat. Hukuman tersebut harus memberikan kemungkinan
pembebasan pada setiap tahanan, setelah pemenuhan syarat tertentu yang dibentuk
oleh hukum. Rreferensi lebih lanjut dibuat bagi rekomendasi ini di bagian II, Bab B.
5.3 Perubahan dalam kelayakan untuk pembebasan dini
Dalam beberapa yurisdiksi, lamanya waktu yang harus dijalani tahanan agar memperoleh
kelayakan untuk pembebasan bersyarat lebih awal telah diperpanjang dalam kerangka
kebijakan peradilan pidana yang lebih tegas. Di negara lain, tahanan yang telah divonis
dengan pelanggaran tertentu (dianggap sebagai pelanggaran serius, sering berkaitan
dengan narkoba) atau yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang lebih
lama layak dibebaskan setelah mereka telah menjalani sebagian hukuman dibandingkan
mereka yang dikenakan hukuman lebih singkat. Dengan demikian, karena lamanya
masa hukuman meningkat di banyak negara, maka demikian juga jumlah hukuman
penjara yang harus djalani.
6.

Kebijakan pengendalian narkoba

Di banyak negara, pelaku narkoba merupakan sebagian besar (atau mayoritas) dari
populasi penjara. Sementara konvensi pengendalian narkoba PBB,76 khususnya
Konvensi PBB melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika, 1988,
jelas menarget kejahatan yang paling serius, termasuk organisasi, manajemen dan
pembiayaan perdagangan narkoba serta pencucian hasilnya, pelaku narkoba yang
dipenjara cenderung merupak orang-orang yang mudah ditangkap—konsumen,
pengedar tingkat jalanan, "mules",77 termasuk orang-orang yang penampilannya polos,78
situasi terkadang diperburuk oleh penggunaan kuota penangkapan.
Seringkali, hukum narkoba tidak menyediakan atau membuat ketentuan yang sangat
terbatas akan alternatif hukuman penjara bahkan untuk kasus yang bersifat minor.
Dalam beberapa hal, penahanan pra-ajudikasi adalah wajib untuk kasus narkoba,
terlepas apakah tindak pidana yang dimaksud adalah minor atau besar. Penahanan
tersebut dapat diperpanjang selama bertahun-tahun tanpa ada resolusi status
tahanan.79 Hukuman seringkali bersifat wajib dan sebanding dengan, atau bahkan lebih
Ibid. hal. 10.
PBB (1996) The Life Sentence, Laporan Cabang Peradilan Pidana UNOV, Publikasi PBB Jenewa
76
Konvensi Tunggal tentang Narkotika (1961) sebagaimana telah diubah dengan Protokol 1972, Konvensi
Psikotropika (1971), dan Konvensi PBB melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika (1988).
77
Istilah "mules" atau "drug mules" mengacu pada orang-orang, biasanya wanita, yang setuju untuk mengangkut
obat-obatan dalam batas-batas suatu negara atau dari satu negara ke negara lain untuk sejumlah kecil uang.
78
Lihat contoh, Systems Overload, Drug Laws and Prisons in Latin America, Transnational Institute, Washington
Office on Latin America, Maret 2011.
79
Lihat contoh, Systems Overload, Drug Laws and Prisons in Latin America, Transnational Institute, Washington
Office on Latin America, Maret 2011.
74
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dari, hukuman yang berlaku untuk kejahatan kekerasan yang sangat serius, seperti
pembunuhan atau pemerkosaan.
Di daerah tertentu, persentase tinggi dari pelaku narkoba ditahan dalam penjara
karena kepemilikan, pembelian atau budidaya narkoba untuk konsumsi pribadi.80
Penelitian menunjukkan fakta bahwa hukuman memiliki dampak yang sangat terbatas
pada pencegahan semua jenis penggunaan narkoba, khususnya yang berkaitan dengan
pengguna narkoba ketergantungan.81 Bahkan, pendekatan negara-negara yang telah
memberlakukan hukuman yang lebih berat untuk kepemilikan dan konsumsi pribadi
narkoba tampaknya tidak memiliki efek jera pada penggunaan narkoba di masyarakat
dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan sanksi yang lebih ringan.82
Ada semakin banyak bukti bahwa pendekatan yang berorientasi kesehatan adalah
yang paling efektif dalam mengurangi penggunaan narkoba dan bahaya sosial yang
disebabkannya.83
Di banyak negara, meskipun fakta bahwa pengguna narkoba merupakan sebagian besar
dari populasi penjara, sistem penjara tidak memiliki pengobatan dan program rehabilitasi
yang tepat, termasuk pengobatan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi sejumlah
besar tahanan ketergantungan narkoba. Bukti menunjukkan bahwa ada tingkat kambuh
yang tinggi pada penggunaan narkoba, overdosis dan residivisme di antara para individu
ketergantungan narkoba setelah mereka dibebaskan dari penjara, terutama jika tidak
ada hubungan dengan pelayanan masyarakat dan rangkaian perawatan.84
Reporter Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau
perlakukan atau hukuman yang merendahkan menyatakan bahwa kebijakan obatobatan kontemporer telah mengalihkan perhatian, dan sumber daya yang sangat
dibutuhkan, dari lingkup kesehatan masyarakat.85 Reporter khusus, selama melakukan
beberapa kunjungan negara, mencatat tantangan dalam sistem peradilan pidana dengan
kebijakan hukuman terhadap narkoba, dalam hal jumlahnya serta kebutuhan khusus
dari pengguna narkoba dalam tahanan dan juga telah mengacu pada mekanisme hak
asasi manusia PBB lainnya yang telah menyatakan keprihatinan tentang keparahan
hukuman berkenaan dengan tindak narkotika.86
Bahaya dan kerugian yang didokumentasikan dengan baik yang terkait dengan
hukuman penjara yang meluas terhadap pelaku pelanggaran ketergantungan narkoba
mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti untuk mencapai penggunaan sumber
daya yang lebih efektif, seperti yang disarankan oleh konvensi pengendalian narkoba
PBB, sehubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menganggap penggunaan
Ibid.
Bewley-Taylor, dkk, op. cit, hal. 11-12
82
UNODC, From Coercion to Cohesion, hal. 5.
83
UNODC, From coercion to cohesion:Treating drug dependence through health care, not punishment, Discussion Paper,
New York, 2010. (http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf),hal .2.
84
Ibid., hal. 3.
85
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred
Nowak, A/HRC/10/44, 14 Januari 2009, ayat. 50
86
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred
Nowak, A/HRC/10/44, 14 Januari 2009, ayat. 55 (mengacu pada A/HRC/4/40/Add.3, ayat. 85-88; E/ CN.4/1999/68/
Add.2, ayat. 817, 18 dan 83; CCPR/CO/83/MUS, paras. 15 dan 85-88; A/55/40, ayat 422-451;CCPR/CO/70/PER, ayat.
13.)
80
81
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narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat dan mengurangi pemberian hukuman
penjara.
Contoh praktik yang baik dari kebijakan berbasis bukti yang baru untuk menanggapi
pelanggaran yang barkaitan dengan narkoba, juga muncul. Hal ini dibahas dalam
Bagian II, Bab B, bagian 8
7.

Pemberian hukuman penjara yang tidak pantas

Dalam sejumlah yurisdiksi, kelompok masyarakat rentan dipenjara bersama tahanan
yang dituduh atau didakwa karena melakukan tindak pidana, dan mereka yang lain yang
hukuman penjaranya bukanlah jawaban yang paling tepat dengan pelanggaran yang
dilakukan. Sementara dampaknya terhadap tingkat kepadatan global mungkin relatif
rendah, praktek-praktek tersebut mempengaruhi tingkat kepadatan secara signifikan di
beberapa wilayah hukum dan di penjara individu.
Sebagai contoh, di beberapa negara, orang dengan penyakit mental, yang tidak
melakukan pelanggaran, ditempatkan di penjara, karena kurangnya lembaga kesehatan
mental yang sesuai.87 Selain itu, orang-orang yang dibebaskan dari tindak pidana atas
dasar cacat mental pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tetap ditahan
di penjara-penjara.88 Hal ini mungkin menjadi kasus di negara-negara di mana staf dan
struktur yang tepat masih kurang. Kedua praktek ini bertentangan dengan ketentuan
hukum internasional.89 Selain itu, berbagai statistik dan penelitian telah menunjukkan
bahwa sejumlah besar tahanan yang tidak proporsional di banyak negara di seluruh
dunia membutuhkan perawatan kesehatan mental. Sejumlah besar tahanan tersebut,
yang telah melakukan tindak pidana minor dan non-kekerasan, lebih baik dirawat di
masyarakat, menghindari dampak berbahaya dari penjara yang penuh sesak, di mana
mereka merupakan kategori rentan, beresiko pelecehan dan bahaya lebih lanjut pada
kesehatan mental mereka. Lihat bagian II, Bab B, bagian 9 dan Bab F, pasal 6 untuk
pembahasan strategi yang mungkin.
Di beberapa negara semua orang yang tidak membayar denda dipenjara secara
otomatis, tanpa pertimbangan terhadap keadaan masing-masing mereka atau opsi nonpenahanan lainnya. Pelaku-pelaku ini jarang menimbulkan bahaya bagi masyarakat
dan oleh karena itu tidak diberi hukuman penjara untuk kejahatan yang dilakukan
karena dapat berkontribusi signifikan terhadap kepadatan di beberapa negara.90 Para
penghutang yang tak membayar hutang mereka juga dapat dipenjara dalam beberapa
wilayah yurisdiksi sehingga berkontribusi pada jumlah tahanan.

Kadang-kadang disebut sebagai "lunatics", contohnya, dalam sejumlah Negara di Afrika
Lihat contoh, Boyd-Caine, T., dan Chappell, D, The Forensic Patient Population in New South Wales, Current Issues
in Criminal Justice, Volume 17 (1), Juli 2005, hal. 5-29
89
E.g. ICCPR, Pasal 9 (1), SMR, Aturan 82 (1).
90
Misalnya, di Irlandia, menurut angka layanan penjara, pembayar denda terdiri dari 39 persen dari semua pelaku
pada tahun 2010. Meskipun ada pengenalan hukum 18 bulan sebelumnya yang seharusnya bisa menghentikan penjara
bagi mereka yang mangkir dari membayar denda. Tapi bagian penting dari tindakan itu—memungkinkan pembayaran
denda secara angsuran—belum diperkenalkan karena dana tidak disediakan untuk memperbarui sistem komputer
Pelayanan Peradilan.
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Pelanggaran lain, yang mungkin termasuk dalam kategori ini, termasuk pelanggaran
ketertiban umum dan pelanggaran lalu lintas, antara lain. Lihat Bagian II, Bab B, bagian
1 untuk gambaran respon yang memungkinkan.
8.

Penggunaan alternatif hukuman penjara yang tidak memadai

Peraturan Standar Minimum PBB untuk Tindakan Non-penahanan (Aturan Tokyo)91
Aturan 2 (3) menyatakan bahwa "Dalam rangka memberikan fleksibilitas yang lebih besar
sesuai dengan sifat dan beratnya pelanggaran, dengan kepribadian dan latar belakang
pelaku dan dengan perlindungan masyarakat dan untuk menghindari pemberian
hukuman penjara yang tidak perlu, sistem peradilan pidana harus menyediakan
berbagai langkah non-penahanan, dari pra-ajudikasi hingga disposisi paska-hukuman.
Jumlah dan jenis langkah non-penahanan yang tersedia harus ditentukan sedemikian
rupa sehingga hukuman yang konsisten tetap mungkin." Aturan 2 (4) menyatakan
bahwa "Perkembangan langkah-langkah non-penahanan yang baru harus didorong dan
diawasi secara ketat dan penggunaannya dievaluasi secara sistematis."
Dalam undang-undang banyak Negara tercakup berbagai alternatif terbatas. Akibatnya
pengadilan tidak memiliki banyak pilihan, sesuai dengan keseriusan dan sifat
pelanggaran. Alternatif, yang memperhitungkan status sosial-ekonomi pelaku dan
persyaratan rehabilitatif-nya, seringkali kurang.
Namun, seringkali masalahnya bukanlah kurangnya undang-undang tetapi keengganan
untuk menerapkan opsi non-penahanan yang diberikan dalam undang-undang yang
ada. Alternatif mungkin tidak dapat digunakan karena: (1) kurangnya kepercayaan
dalam keefektivitasan mereka, (2) kurangnya prasarana yang diperlukan dan mekanisme
organisasi untuk kerjasama antara lembaga peradilan pidana agar memungkinkan
penggunaan mereka, (3) persyaratan untuk pengawasan terhadap pelaku oleh suatu
badan administratif khusus, seperti sistem masa percobaan, kurangnya dana, staf dan
pelatihan, dan (4 ) kurangnya dukungan publik serta hukuman yang ditakuti otoritas
dan politisi karena dianggap lunak terhadap kejahatan.
Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa hasil yang merugikan terjadi sebagai akibat
dari "alternatif hukuman penjara" yang digunakan bukan sebagai alternatif untuk
memenjarakan, tapi sebagai alternatif lain sanksi non-penahanan. Mereka bahkan
mungkin dikenakan sebagai alternatif untuk kebebasan, misalnya, di mana peringatan
dikeluarkan untuk pelaku pelanggaran kecil dengan tidak ada tindakan lebih lanjut,
karena alternatif belum tersedia.
Ketika dikembangkan dengan tepat, berdasarkan analisis mendalam tentang komposisi
populasi penjara, ketika investasi yang memadai dibuat dalam struktur dan layanan yang
diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari sanksi dan tindakan non-penahanan,
ketika dukungan dan masukan dari masyarakat dimanfaatkan dan langkah-langkah
legislatif yang efektif yang diambil untuk menghindari peningkatan volume sanksi,
alternatif hukuman penjara bisa jadi efektif dalam memberikan kontribusi terhadap
pengurangan populasi penjara, seperti yang akan dibahas dalam bagian II, bab F.
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9.

Langkah-langkah yang tidak efisien untuk mendukung reintegrasi sosial

Standar internasional menentukan bahwa prinsip membantu dengan reintegrasi sosial
narapidana untuk mencegah terulangnya tindak pelanggaran harus berada di tepat
di pusat strategi dan kebijakan manajemen penjara.92 Berbagai kaidah yang termasuk
dalam instrumen internasional didasarkan pada pemahaman ini.
Dimana pihak berwenang lebih berat pada hukuman dan pencegahan sebagai tujuan
hukuman penjara dari pada rehabilitasi individu, ada kemungkinan yang berkurang
bahwa layanan dan fasilitas yang diperlukan yang mendukung reintegrasi sosial yang
efektif akan diberikan. Dalam prakteknya, sebagian besar anggaran sistem penjara
digunakan untuk memberikan keamanan, keselamatan dan ketertiban, dan sejumlah
kecil dananya dan biasanya tidak memadai akan diinvestasikan dalam seminar, pelatihan
keterampilan, fasilitas pendidikan, olahraga dan rekreasi di penjara. Ini berasal dari
keyakinan yang keliru bahwa keamanan dapat dicapai dengan menggunakan tindakan
pembatasan dan disiplin, bukannya dengan memperbaiki lingkungan penjara dengan
memberikan pelatihan konstruktif dan pekerjaan bagi para narapidana, pengobatan
untuk ketergantungan zat dan/atau gangguan kesehatan mental, pendidikan, rekreasi
dan rezim penjara yang meningkatkan potensi tahanan untuk hidup taat pada hukum
saat dibebaskan. Kekurangan tersebut akan semakin parah ketika penghuni penjara
begitu padat.
Perlindungan paska-pembebasan seringkali merupakan prioritas remeh dalam penyediaan
layanan publik. Di beberapa negara, mantan narapidana menghadapi pembatasan baru
dalam lapangan pekerjaan dan pendidikan karena catatan kriminal mereka, menghambat
proses reintegrasi dan berpotensi berkontribusi terhadap terulangnya kembali tindakan
pidana. Masalah terkait yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara
program persiapan pra-pembebasan dan layanan yang disediakan di masyarakat.
Masalah-masalah ini lebih jelas dalam ketiadaan strategi reintegrasi keseluruhan yang
digunakan oleh otoritas yang relevan (misalnya Departemen Kehakiman, Kesehatan,
Perburuhan dan Pelayanan Sosial).
Faktor-faktor ini dalam berbagai kombinasi biasanya mengakibatkan tingginya tingkat
residivisme (terulangnya tindak pelanggaran)—bervariasi antara 40 dan 70 persen
dalam kasus tahanan dewasa di negara-negara di mana data yang dapat diandalkan
tersedia. Tingginya tingkat terulangnya pelanggaran tercatat dalam kasus remaja. Hal
ini berkontribusi dalam menaikan tingkat hukuman penjara dan kepadatan di penjara.
Mendukung reintegrasi sosial yang efektif dari semua tahanan yang dibebaskan sebagai
strategi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan dan mengurangi konsekuensi
negatif dari kepadatan terhadap rehabilitasi tahanan adalah topik yang dibahas dalam
bagian II, Bab G.
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ICCPR, Pasal 10 (3), SMR, Aturan 58, 59.
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10. Pelanggaran terhadap pembebasan bersyarat dan masa percobaan dini
Faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam memahami tingkat hukuman penjara
dan kepadatan yang tinggi di beberapa wilayah hukum adalah cara di mana sistem
merespon pelanggaran aturan kondisional seperti pembebasan bersyarat, masa
percobaan dan hukuman berbasis masyarakat lainnya. Di beberapa negara pencabutan
pembebasan bersyaratan telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap kepadatan
di penjara.
Terkadang pelanggaran terjadi karena tindakan mengulang pelanggaran tetapi lebih
sering karena orang tersebut gagal memenuhi persyaratan aturan itu sendiri, seperti
syarat lapor.93
Peningkatan jumlah pelaku pelanggaran yang dikembalikan ke penjara karena telah
gagal menyelesaikan masa pembebasan bersyarat mereka tidak hanya berdampak pada
jumlah populasi penjara, tetapi juga pada kredibilitas sistem pembebasan bersyarat.
Karena pembebasan bersyarat dini dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik
terhadap pengurangan populasi penjara dan reintegrasi sosial pelaku, maka sangat
penting untuk memfokuskan penelitian dan sumber daya untuk menentukan alasan
kegagalan dalam mematuhi, untuk setiap meningkatnya ketidakpatuhan dan apa yang
dapat dilakukan untuk memulihkan tren ini, seperti yang dibahas dalam bagian II, pasal
F.
11. Krisis kepadatan
Sementara semua penyebab yang tercantum di atas berkaitan dengan penyebab
struktural dari kepadatan, yang mengakibatkan pertumbuhan yang stabil dalam
jumlah populasi penjara, kadang-kadang peningkatan kepadatan yang mendadak dan
cepat mungkin dialami akibat situasi krisis. Pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh:
pengenalan kebijakan penegakan hukum berdasarkan peningkatan represi dengan
peningkatan yang sesuai dalam penangkapan langsung atau tidak langsung yang terkait
dengan krisis atau konflik. Hal ini juga dapat disebabkan oleh undang-undang darurat
yang biasanya memperluas kekuasaan dan kebebasan bertindak polisi dan kekuasaan
polisi yang terkait dengan badan-badan pemerintah lainnya, memperluas kriteria yang
biasanya mensyaratkan penangkapan dan penahanan pra-ajudikasi, memperpanjang
tahap proses hukum tertentu (memberikan waktu yang lebih lama pada pengadilan
untuk bertindak) atau mensahkan penahanan dengan alasan administrasi.
Perubahan-perubahan seperti itu pada praktik penegakan hukum dan perundangundangan biasanya memperburuk tantangan struktural yang sudah ada, sehingga
meningkatkan penumpukan kasus dan memperpanjang masa penahanan pra-ajudikasi.
Karena krisis kepadatan yang dipicu oleh alasan-alasan yang disebutkan di atas
93
Sebagai contoh, di Amerika Serikat pada tahun 2001, 37 persen dari seluruh tahanan yang masuk ke penjara
nasional adalah hasil dari pencabutan pembebasan bersyarat—bukan hasil dari keputusan baru. Naik dari 17 persen
pada tahun 1980 dan 30 persen pada tahun 1990 dan mungkin secara signifikan menurunkan angka pada waktu itu.
Burke, P. dan Tonry, M., Successful Transition and Re-entry for Safer Communities: A Call to Action for Parole, 2006, hal. 14);
Jumlah pelaku yang ditarik kembali ke penjara di Inggris dan Wales lebih dari tiga kali lipat antara tahun 2000 dan 2005,
dalam banyak kasus diyakini karena pelanggaran teknis pembebasan bersyarat. (Dandurand, Y., Christian J., Murdoch,
D., Brown, R.E., Chin, V., The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Conditional Release
Violations, Suspensions and Revocations, A Comparative Analysis, November 2008).
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mencerminkan pilihan politik, strategi untuk mengatasi kepadatan semacam itu juga
dapat ditemukan dalam domain politik.
Otoritas penjara memiliki pilihan terbatas di dalam penjara mereka, untuk mengurangi
dampak dari kepadatan, yang dibahas dalam bagian II, bab G dan H.
12. Kapasitas dan prasarana penjara yang tak memadai
Karena jumlah tahanan bertambah dan tidak ada ruang tambahan yang disediakan
untuk menampung mereka, jelas akan terjadi kepadatan di penjara. Menarik seperti
kelihatannya, membangun penampungan tambahan dan fasilitas pendukung telah
terbukti menjadi strategi yang umumnya tidak efektif untuk mengatasi kepadatan.
Bukti menunjukkan bahwa selama kekurangan dalam sistem peradilan pidana dan
dalam kebijakan peradilan pidana tidak ditujukan untuk merasionalisasi masuknya
tahanan, dan langkah-langkah pencegahan kejahatan tersebut tidak dilaksanakan,
penjara baru akan dengan cepat terisi dan tidak akan memberikan solusi berkelanjutan
untuk tantangan penjara yang padat. Oleh karena itu kurangnya prasarana penjara tidak
boleh dianggap sebagai pokok "penyebab" dari kepadatan, namun sebagai gejala dari
disfungsi dalam sistem peradilan pidana.
Membangun kapasitas baru perlu untuk mengganti prasarana yang sudah usang dan
memberikan ruang yang memadai dan standar hidup, sesuai dengan hukum nasional
dan internasional. Banyak penjara yang digunakan saat ini sudah tua, dengan fasilitas
dan layanan yang tidak memadai. Seperti yang dicatat ICRC,94 beberapa penjara
memiliki blok penampungan dengan beberapa bangunan selain dapur dan ruang masuk
gerbang, tanpa fasilitas kunjungan, klinik kesehatan, bengkel, ruang kelas dan layanan
lain yang diperlukan atau kalaupun ada maka pasti terbatas. Karena populasi penjara
terus meningkat maka jadi hal biasa mendapati ruang kelas, bengkel dan bangunan
lainnya dan area luar ruangan diubah sebagai penampungan tambahan. Fasilitas yang
dibangun sebagai struktur sementara sering terus digunakan beberapa tahun kemudian.
Beberapa fasilitas yang digunakan sebagai penjara dibangun untuk tujuan yang agak
berbeda atau untuk kategori tahanan yang sangat berbeda dengan mereka yang saat
ini ditampung. Dalam beberapa hal, tidak ada modifikasi yang dibuat dan bahkan bila
perubahan bangunan telah dilakukan, banyak fasilitas akan terus menyajikan tantangan
yang signifikan bagi manajemen penjara.
Selama konflik atau dalam situasi paska konflik, atau karena bencana alam, sistem
penjara mungkin benar-benar rusak dan akan membutuhkan pembentukan kembali.
Akibatnya tahanan mungkin berdesakan dalam ruang kecil pada saat penangkapan
dilakukan secara masal dan sistem peradilan pidana tidak fungsional. Selama tahap
rekonstruksi, sementara sistem peradilan pidana dalam proses sedang dipulihkan atau
dikembangkan, penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan berkepanjangan
cenderung sering terjadi. Setiap program pembangunan penjara, terhalang oleh
banyak tantangan, termasuk kesulitan keamanan dan logistik, tidak mungkin untuk
mengimbangi, mengatasi masalah kepadatan yang parah dan hak asasi manusia.95
ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons ‘Supplementary Guidance’ 2012. hal. 15.
Inilah yang terjadi di Afghanistan, misalnya, di mana jumlah tahanan pada bulan Juni 2011 adalah lebih dari
20.000, termasuk 600 perempuan dan lebih dari 290 anak-anak yang masih menjadi tanggungan (angka resmi dari
Departemen Penjara Pusat Afghanistan, yang diperoleh dari UNODC, Kabul ), dibandingkan dengan jumlah total
94
95
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Seringkali dampak kepadatan dirasakan bukan hanya karena kurangnya ruang
tetapi karena tidak efisiennya manajemen dari ruang yang tersedia, atau aturan yang
memberikan waktu minimal diluar area penampungan.
Perencanaan perbaikan atau konstruksi penjara, faktor kunci untuk dipertimbangkan
ketika memperhitungkan perluasan kapasitas penjara dan mengurangi dampak
kepadatan dibahas dalam bagian II, Bab H, Mengelola kapasitas penjara.
POIN-POIN KUNCI
•

Penelitian telah menunjukkan bahwa tren kejahatan saja memiliki dampak marjinal pada tingkat
penjara. Tingkat hukuman penjara dan tingkat kejahatan dapat berkembang independen satu
sama lain. Meningkatnya kriminalitas dapat berdampak pada tingkat hukuman penjara, tapi
tidak, dengan sendirinya, menjadi faktor utama yang meningkatkan tingkat penahanan. Cara di
mana pemerintah merespon kejahatan adalah kunci untuk memahami pertumbuhan dramatis
dalam tingkat hukuman penjara di banyak negara.

Faktor sosial ekonomi dan politik
• Akar penyebab banyak pelanggaran dapat ditemukan dalam kesenjangan sosial dan ekonomi
dan marjinalisasi sosial ekonomi para pelaku, dengan tingkat keamanan sosial dan keadilan
sosial yang lebih tinggi terkait dengan kurangnya pemberian hukuman penjara.
Akses terhadap keadilan
• Di banyak negara, sejumlah besar orang tidak menikmati hak-hak, faktanya, yang menjamin
akses mereka terhadap keadilan, dan menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang,
penahanan pra-ajudikasi yang memakan waktu lama dan pengadilan yang tidak adil, dimana
semuanya berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah tahanan, banyak di antaranya telah
dipenjarakan karena kemiskinan atau kerentanan lainnya.
Penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan
• Penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama adalah endemik di
banyak negara, meskipun ada ketentuan hukum internasional yang membatasi penahanan
pra-ajudikasi. Hal ini memiliki dampak yang dramatis pada jumlah dan komposisi populasi
penjara di banyak negara.
Kebijakan peradilan hukum pidana
• Kebijakan peradilan hukum pidana telah berdampak pada pertumbuhan populasi dan kepadatan
di penjara-penjara di banyak negara. Pengadilan di banyak negara saat ini lebih cenderung
menghukum pelaku pelanggaran dengan hukuman penjara dan menjatuhkan hukuman lebih
lama daripada yang mereka berikan satu dekade yang lalu. Pelanggar non-kekerasan yang
telah melakukan kejahatan kecil semakin berkemungkinan dipenjara, bukannya ditangani
dengan pemberian peringatan, denda, hukuman yang ditangguhkan, atau langkah keadilan
restoratif. Alternatif non-penahanan berbasis masyarakat sering diabaikan demi perampasan
kebebasan.

600 pada tahun 2001 (UNODC, Afghanistan: Female Prisoners and their Social Reintegration, Atabay, T., Maret 2007,
hal 5), yang menunjukan peningkatan lebih dari tiga puluh kali lipat dalam sepuluh tahun. Sebuah analisis UNODC
tentang kecenderungan hukuman penjara menunjukkan bahwa pada pertumbuhan saat ini, populasi penjara berjumlah
sekitar 30.000 orang dalam lima tahun dari sekarang. Sistem penjara memiliki kapasitas 10.000 dan meskipun program
pembangunan penjara sedang berlangsung, tidak dapat mengimbangi populasi penjara yang berkembang pesat. Pada
bulan Desember 2007 telah dilaporkan bahwa kepadatan penjara mencapai 1000 persen dan pada bulan November
2006, otoritas penjara melaporkan bahwa mereka tidak mampu menyediakan akomodasi tidur dalam ruangan untuk
hampir 1.000 tahanan dalam sebelas fasilitas mereka. (UNODC, Afghanistan, Implementing Alternatives to Imprisonment,
in line with International Standards and National Legislation, Atabay , T dan Inggris , P. ( 2008), hal . 54)
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Hukum narkoba dan kejahatan terkait narkoba
• Hukum narkoba dan kebijakan penegakan hukum yang berpusat pada penjara, bahkan untuk
pelanggaran yang bersifat minor, memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya
pada jumlah populasi penjara di seluruh dunia.
•

Di banyak negara, meskipun fakta bahwa pengguna narkoba merupakan bagian terbesar dari
populasi penjara, tetapi keberadaan perawatan dan program rehabilitasi yang memadai bagi
mereka masih kurang.

Pemberian hukuman penjara yang tidak pantas
• Di beberapa negara, orang-orang dengan gangguan kesehatan mental ditahan dalam penjara,
karena kurangnya lembaga perawatan kesehatan mental yang memadai di masyarakat. Di
tempat lain, penjara digunakan terlalu sering dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan
oleh orang-orang dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental.
•

Mereka yang tak   membayar denda atau hutang dipenjarakan secara otomatis di beberapa
negara memberikan kontribusi kepadatan dalam penjara.

Alternatif hukuman penjara
• Dalam undang-undang banyak negara diberikan rentang alternatif yang sangat terbatas.
Akibatnya pengadilan memiliki beberapa pilihan sebagai penyelesaiannya, sesuai dengan
tingkat keseriusan dan sifat pelanggaran.
•

Seringkali masalahnya bukan undang-undang, tetapi keengganan untuk menerapkan undangundang yang ada. Alternatif mungkin tidak dapat digunakan karena: (1) kurangnya kepercayaan
akan efektivitas mereka; (2) kurangnya infrastruktur yang diperlukan dan mekanisme organisasi
untuk bekerjasama antara lembaga peradilan pidana, (3) kurangnya dana, dan pelatihan staf
untuk mengawasi, dan (4) kurangnya dukungan publik.

Rehabilitasi narapidana dan mencegah terulangnya tindak pelanggaran
• Sebagian besar anggaran sistem penjara biasanya digunakan untuk meningkatkan keamanan,
keselamatan dan ketertiban, dengan jumlah yang tidak memadai yang tersedia untuk investasi
dalam rehabilitasi narapidana. Tantangannya semakin parah saat penjara bertambah padat.
•

Tingginya angka residivisme oleh mantan tahanan merupakan tantangan yang signifikan di
seluruh dunia, memberikan kontribusi meningkatnya hukuman penjara dan kepadatan di
penjara.

Krisis kepadatan
• Kadang-kadang peningkatan mendadak dalam kepadatan mungkin dialami akibat situasi
krisis saat penangkapan dilakukan secara massal dan sistem peradilan pidana lumpuh. Hal
ini mungkin disebabkan oleh pengenalan kebijakan penegakan hukum berdasarkan represi,
undang-undang darurat, yang memperluas kekuasaan dan kebebasan bertindak polisi dan
kekuasaan polisi yang terkait dengan badan-badan pemerintah lainnya, memperluas kriteria
yang biasanya diperlukan untuk penangkapan dan penahanan pra-ajudikasi, memperpanjang
tahap proses hukum tertentu atau mensahkan penahanan dengan alasan administrasi.
Pelanggaran pembebasan bersyarat dini
• Di beberapa negara penghapusan pembebasan bersyarat memiliki kontribusi yang signifikan
terhadap kepadatan di penjara. Sebagian besar adalah karena pelanggaran teknis dan bukannya
akibat dari pelanggaran baru.
Kapasitas penjara
• Sambil membangun kapasitas penjara baru mungkin diperlukan untuk menyediakan ruang dan
standar hidup yang memadai, langkah ini tidak dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang
untuk masalah kepadatan dalam penjara.

BAGIAN II. STRATEGI UNTUK
MENGURANGI KEPADATAN DI
PENJARA
BAB A. MENGEMBANGKAN STRATEGI KOMPREHENSIF
BERBASIS BUKTI DAN MEMPEROLEH DUKUNGAN
PUBLIK
1.

Kebijakan sosial yang adil dan pencegahan kejahatan

Akar penyebab tingginya tingkat hukuman penjara dan kepadatan di penjara hanya
dapat diatasi secara berkelanjutan jika dianalisis dan dipahami dengan akurat dan
komprehensif dan jika kebijakan publik mengenai kejahatan dan peradilan pidana
benar-benar komprehensif, menangani semua aspek yang relevan, bukan hanya faktor
masalah yang terkait "peradilan pidana". Menganalisis secara komprehensif penyebab
spesifik dari kepadatan dalam konteks apapun dan mengatasi penyebab yang mendasari
kejahatan dan hukuman penjara adalah penting bagi keberhasilan strategi jangka
panjang yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan dan hukuman penjara.
Faktor ini diakui oleh Seminar tentang Strategi Mengurangi Kepadatan di Lembaga
Pemasyarakatan, Kongres PBB Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan
Peradilan Pidana yang diadakan di Salvador, Brasil pada bulan April 2010. Disimpulkan
bahwa "Kejahatan adalah masalah sosial dimana sistem peradilan pidana hanya dapat
memberikan sebagian dari solusi. Mengambil tindakan melawan kemiskinan dan
marginalisasi sosial adalah kunci untuk mencegah kejahatan dan kekerasan dan, pada
gilirannya, mengurangi kepadatan penjara".96
Pemerintah didorong untuk mengembangkan strategi nasional yang komprehensif
berdasarkan bukti, menanggapi keadaan dan kebutuhan lokal, dan yang memperkiraan
respon alternatif terhadap kejahatan, dengan hukuman penjara dipandang sebagai
upaya terakhir sesuai dengan standar internasional. Akses ke pendidikan, kebijakan
sosial yang adil dan mendukung, strategi untuk meningkatkan lapangan kerja, langkah96

A/CONF.213/L.3/Add.4, 17 April 2010
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langkah pencegahan kejahatan dan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan di
masyarakat diakui sebagai elemen terkait dari strategi tersebut. Praktek yang baik juga
mencakup kolaborasi dan kerjasama antara kementerian dan departemen, lembaga
negara penting lainnya dan kelompok masyarakat sipil. Kesuksesan strategi tersebut
membutuhkan kehendak politik untuk melaksanakan dan mempertahankan reformasi,
didukung oleh investasi dalam layanan yang diperlukan. Secara paralel, praktek yang
baik juga mendorong berbasis bukti informasi publik berbasis bukti dan kegiatan
pendidikan yang mendukung pengakuan bahwa langkah-langkah hukuman cenderung
gagal dalam mengurangi kejahatan dan untuk memperoleh dukungan bagi penggunaan
alternatif hukuman penjara.
Sementara lingkup Panduan ini tidak mencakup pembahasan kebijakan sosial ekonomi
dan langkah-langkah pencegahan kejahatan yang dapat dipertimbangkan untuk
mengurangi tingkat hukuman penjara, penting untuk mengenali faktor-faktor ini dan
pentingnya politisi dan pengambil keputusan lainnya menilai situasi di negara mereka
dari perspektif holistic dan komprehensif.
2.

Kemauan politik dan strategi reformasi peradilan pidana yang
komprehensif

Seperti telah dicatat oleh banyak komentator, hak prerogatif pertama untuk mencapai
keberhasilan dalam mengurangi kepadatan di penjara adalah adanya kehendak politik.
Tanpa kehendak dan keberanian untuk memperkenalkan kebijakan dan program yang
mungkin menantang pendekatan hukuman atau yang mungkin membutuhkan investasi
yang signifikan pada awalnya, serta keinginan untuk mempertahankan kebijakan
tersebut selama jangka waktu yang cukup untuk membangun dasar yang kuat untuk
pengurangan masa waktu yang lama di penjara yang padat, hal ini sangat menantang,
jika tidak mustahil, untuk mencapai perubahan yang nyata.
Prinsip penting kedua dari setiap strategi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan
penjara secara berkelanjutan adalah kebutuhan untuk menggunakan program dan
kebijakan reformasi peradilan pidana yang komprehensif, menanggapi penyebab
dan kebutuhan secara koheren dan holistik. Sebagaimana telah kita lihat, penyebab
kepadatan penjara bersifat kompleks, dan mereformasi hanya satu bagian dari sistem
peradilan pidana atau menerapkan langkah-langkah darurat, sementara mengabaikan
faktor-faktor lain, tidak mungkin untuk memicu pengurangan yang berkelanjutan dan
jangka panjang dari populasi penjara.
Bagaimanapun, argumen ini tidak berarti bahwa inisiatif skala kecil dan proyek
percontohan kreatif tidak ada artinya dalam menangani kepadatan. Sebaliknya, inisiatif
seperti ini dapat menunjukkan bagaimana beberapa langkah-langkah sederhana—
seperti meningkatkan koordinasi antara lembaga peradilan pidana di tingkat lokal—
dapat berdampak signifikan pada tingkat kepadatan dan jumlah populasi penjara dalam
satu penjara atau satu area, atau membantu menentukan penyebab kepadatan di satu
penjara, sehingga membantu untuk menginformasikan kebijakan dan pengembangan
strategi di tingkat nasional. Ide-ide kreatif baru kadang-kadang diuji dalam skala kecil
terlebih dahulu untuk memungkinkan penilaian relevansi dan dampaknya, sebelum
diterapkan pada skala yang lebih luas.
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Honduras—kombinasi langkah-langkah untuk mengurangi jumlah populasi penjara
Di Honduras tingkat hukuman penjara berkurang dari 183 per 100.000 pada 2002 menjadi 154 per
100.000 pada 2010. Jumlah tahanan pra-ajudikasi berkurang dari 79 persen pada 2000/2002 menjadi
50 persen pada tahun 2010. Hasil yang sukses ini dianggap berkaitan langsung dengan berlakunya
proses KUHP, dan dengan pengenalan lembaga hakim penegakan hukum dan pengangkatan pertama
tiga belas hakim penegakan hukuman pada bulan Juni 2003. Selain itu, keputusan yang dikeluarkan
pada tahun 2005 mengubah dua pasal dalam hukum pidana, untuk memungkinkan pergantian
hukuman yang kurang dari 5 tahun menjadi pelayanan masyarakat atau membayar 10 lempiras per
hari, dan hukum yang diperkenalkan dapat membebaskan orang-orang dengan penyakit parah atau
dengan diagnosa medis tertentu.
Sources: ILANUD, Crime Criminal Justice and Prison in Latin America and the Caribbean, Elias Carranza (coordinator),
2010, dengan angka terkini dari World Prison Brief, International Centre for Prison Studies.

3.

Kebijakan berbasis bukti menanggapi kebutuhan masing-masing negara

Ketiga, agar relevan dan efektif, kebijakan reformasi peradilan pidana perlu menanggapi
realitas dan keadaan tertentu dalam masyarakat di mana mereka harus diterapkan,
dengan memanfaatkan pengalaman internasional dan contoh praktek yang baik
dari negara lain. Kebijakan harus didasarkan pada analisis yang cermat dari alasan
yang tepat dibalik kepadatan dalam yurisdiksi tertentu. sebuah penilaian dari sistem
peradilan pidana, termasuk dari perspektif legislatif dan praktis, profil tahanan dan
kecenderungan dalam penahanan pra-ajudikasi dan hukuman harus termasuk dalam
penilaian komprehensif awal. Tergantung pada penyebab kepadatan dan kebutuhan
yang diperkirakan, reformasi peradilan pidana mungkin termasuk reformasi legislatif,
revisi kebijakan hukuman, peningkatan koordinasi praktis dan organisatoris dan sistem
pendukung, investasi dalam peningkatan kapasitas aktor peradilan pidana, dalam
pendidikan, pelatihan kejuruan dan program lainnya di penjara untuk meningkatkan
prospek reintegrasi sosial tahanan dan langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan
kepada mantan tahanan sehingga mereka dapat menjalani hidup yang bebas dari
kejahatan.
Sayangnya, tepatnya di bidang peradilan pidana, yang memiliki dampak yang dramatis
pada kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, kebijakan tidak selalu didasarkan pada
penelitian dan data yang handal. Mereka sering terbentuk sebagai respon terhadap
opini publik yang nyata atau dirasakan, oleh para politisi yang seringkali dikhawatirkan
dengan dukungan dan popularitas mereka di antara pemilih mereka, namun berdasarkan
informasi akurat yang terbatas. Hasilnya biasanya berupa kebijakan peradilan pidana
yang lebih parah dan lebih banyak hukuman penjara, tanpa pertimbangan yang memadai
yang diberikan kepada hasil dan biaya jangka panjang.
Dalam membuat keputusan kebijakan, penting bahwa pemerintah memiliki akses ke
informasi kontemporer dan komprehensif tentang semua aspek dari sebuah isu termasuk
kemungkinan hasil dari berbagai alternatif dalam menanggapi kejahatan. Informasi
harus diakses dari berbagai sumber untuk memastikan pemahaman yang baik tentang
apa yang dapat diharapkan untuk dicapai oleh hukuman penjara dan alternatif lain dan
apa yang diakibatkan oleh berbagai pilihan itu. Pemerintah harus siap untuk menjelaskan
kepada publik mengapa mereka memutuskan untuk mengambil keputusan kebijakan
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tertentu dan apakah hasil keputusan tersebut akan mengurangi kejahatan, mendukung
reintegrasi sosial, meningkatkan keselamatan dan implikasi keuangan.
Dalam rangka memastikan perencanaan berbasis bukti dan pengembangan kebijakan,
mekanisme perlu dibangun ke dalam sistem peradilan pidana untuk pengumpulan
dan analisis data dan statistik yang berhubungan dengan pemberian penahanan praajudikasi, penerapan hukuman, dampak dari tindakan-tindakan non-penahanan dan
sanksi, program dan hasil rehabilitasi tahanan, sistem pembebasan dini, pencabutan
pembebasan bersyarat, tingkat pengulangan tindakan pelanggaran, jadi data dihasilkan
dan dianalisis secara teratur, sehingga akurat menginformasikan rencana strategis dan
pengambilan keputusan.
Pengawasan dan evaluasi rutin perlu dilakukan, dengan maksud untuk mengukur
dan menganalisa dampak dari kebijakan peradilan pidana dan mendukung kebijakankebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penjara.
4.

Memperoleh dukungan publik

Opini publik memiliki peran besar dalam mempengaruhi pembuat kebijakan
memutuskan bagaimana menanggapi kejahatan. Politisi sering mengacu pada kebutuhan
untuk merespon permintaan publik atas hukuman yang lebih berat untuk menjustifikasi
hukuman kebijakan peradilan pidana. Namun masyarakat bukanlah entitas yang
seragam dengan satu sudut pandang yang tunggal dan statis. Mereka memiliki banyak
pendapat yang berbeda dan beragam. Sejumlah komentator telah menunjukkan bahwa,
sementara mayoritas orang mungkin berpikir bahwa pengadilan umumnya terlalu lunak,
mereka juga cenderung mengakui bahwa penjara itu mahal dan merusak.97 Jika diberi
kesempatan dalam survei, orang cenderung mendukung respon alternatif dan nonhukuman, terutama ketika pertanyaan memberikan rincian yang cukup tentang kasus
individual, dan bukannya yang bersifat umum.98 Penelitian juga menunjukkan bahwa
semakin tinggi tingkat ketidaktahuan tentang kejahatan dan pengendalian kejahatan,
semakin kuat kekhawatiran dan lebih tinggi tuntutan akan hukuman berat.99
Ketika masyarakat diberi informasi yang memadai tentang siapa yang dipenjara,
konsekuensi hukuman penjara dan apa alternatifnya, bersama dengan data statistik
dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa respon non-hukuman untuk kejahatan
seringkali merupakan cara yang terbaik untuk mencapai reintegrasi sosial pelaku dan
keselamatan publik, serta akibat hukuman penjara dikaitkan dengan akibat alternatif,
pendidikan dan kesejahteraan sosial, kemungkinan akan lebih ada pengertian dan
dukungan bagi inisiatif untuk mengurangi penggunaan hukuman penjara. Demikian
pula masyarakat perlu memiliki informasi yang akurat tentang kecenderungan dalam
menjatuhkan hukuman untuk memahami bahwa persepsi mereka bahwa pengadilan
terlalu lunak pada kejahatan sangat tidak dibenarkan. Ketersediaan data dan penelitian
yang handal merupakan dasar yang penting bagi argumen untuk mengatasi kepadatan,
termasuk untuk menunjukkan hubungan antara ketidakadilan sosial dan hukuman
97

Tapio Lappi-Seppala, Enhancing the Community Alternatives – Getting the Measures Accepted and Implemented, hal.

94, 95.
98
99

95.

Ibid. hal. 94.
Tapio Lappi-Seppala, Enhancing the Community Alternatives – Getting the Measures Accepted and Implemented, hal.

BAGIAN II

STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

penjara, hukuman penjara dan tingginya tingkat tindak pidana yang terulang, tindakantindakan non-penahanan dan kesempatan yang lebih baik dari reintegrasi sosial, antara
lain dibahas dalam Panduan ini.
Media memiliki peran penting dalam menginformasikan dan membentuk opini publik.
Oleh karena itu, strategi untuk mengembangkan masyarakat informasi yang lebih baik
harus menyertakan kerjasama dengan media. Kolaborasi tersebut dapat dibentuk oleh
para wakil media yang terpilih, yang mungkin secara rutin memberikan data dan hasil
penelitian yang berkaitan dengan topik reformasi peradilan pidana. Liputan sensasional
dan tidak akurat tentang kejahatan dan hukuman penjara oleh media dapat ditentang
hanya jika data yang memadai dan dapat diandalkan tersedia untuk mendukung kontraargumen.
Lembaga penelitian pemerintah memainkan peran kunci dalam melayani media dengan
informasi yang akurat. Di beberapa negara, badan nasional mempublikasikan statistik
tahunan yang rinci tentang kejahatan dan hukuman, yang juga tersedia di internet.100
Cara lainnya yang berguna mungkin termasuk menunjuk petugas pers, meningkatkan
akses media pada ahli statistik dan akademisi, dan menggunakan teknologi baru untuk
mengkomunikasikan informasi statistik kepada pers.101
Meningkatnya kesadaran masyarakat perlu menjadi kegiatan yang terus berlangsung. Hal
ini membutuhkan energi dan ketekunan. Hasil langsung tidak selalu bisa diukur, tetapi
akan dirasakan pada pengurangan oposisi publik ketika tindakan baru diperkenalkan
untuk mengurangi populasi penjara.
REKOMENDASI KUNCI
KEBIJAKAN SOSIAL YANG ADIL DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN
Untuk pembuat kebijakan dan undang-undang
•

Untuk mengembangkan strategi nasional yang komprehensif yang berbasis bukti, menanggapi
keadaan dan kebutuhan lokal, dan yang meramalkan respon alternatif terhadap kejahatan,
dengan hukuman penjara dipandang sebagai upaya terakhir, sesuai dengan standar internasional.
Akses ke pendidikan, kebijakan sosial yang adil dan mendukung, strategi untuk meningkatkan
lapangan kerja, langkah-langkah pencegahan kejahatan dan dukungan kepada kelompokkelompok rentan di masyarakat biasanya adalah elemen dari strategi-strategi tersebut, yang
dikembangkan bersama oleh semua departemen terkait, lembaga negara penting lainnya dan
kelompok masyarakat sipil.

STRATEGI REFORMASI PERADILAN PIDANA KOMPREHENSIF
Untuk pembuat kebijakan dan undang-undang dan lembaga peradilan pidana
•

100
101

Untuk menggunakan kebijakan dan program reformasi peradilan pidana yang komprehensif,
menanggapi kebutuhan dengan cara yang koheren dan holistik, sementara mendorong
pengembangan inisiatif percontohan skala kecil dan proyek kreatif untuk menginformasikan
pengembangan kebijakan.

Ibid. hal. 96.
Ibid. hal. 96.
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KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI MENANGGAPI KEBUTUHAN MASING-MASING NEGARA
Untuk pembuat kebijakan dan undang-undang dan lembaga peradilan pidana
•

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk tentang analisis yang cermat dari alasan
yang tepat di balik kepadatan di suatu yurisdiksi tertentu.

MEMPEROLEH DUKUNGAN PUBLIK
Untuk pembuat kebijakan dan lembaga peradilan pidana
•

Untuk melaksanakan langkah-langkah praktis dalam memastikan bahwa masyarakat diberi
informasi yang memadai tentang siapa yang dipenjara, konsekuensi dari penjara, akibatnya dan
apakah alternatifnya, bersama dengan data statistik dan hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa respon non-hukuman terhadap kejahatan adalah cara terbaik untuk mencapai reintegrasi
sosial dari pelaku dan keselamatan publik.

•

Untuk mempertimbangkan strategi kerja sama dengan media yang berkembang dalam
memastikan bahwa masyarakat diinformasikan dengan lebih baik tentang topik peradilan
pidana yang relevan.

RISET DAN PENGUMPULAN DATA
Untuk pembuat kebijakan, lembaga peradilan pidana dan badan riset yang relevan
•

Untuk membangun mekanisme ke dalam sistem peradilan pidana untuk pengumpulan dan
analisis data dan statistik yang berhubungan dengan pemberian penahanan pra-ajudikasi,
penerapan hukuman, tindakan non-penahanan dan sanksi, akses ke bantuan hukum dan kualitas
dan efektivitas, profil dari populasi tahanan, program rehabilitasi tahanan dan hasil, skema rilis
awal, pembebasan bersyarat pencabutan, dan tingkat reoffending antara lain, sehingga data
yang dihasilkan dan dianalisis pada secara teratur, sehingga akurat menginformasikan rencana
strategis dan pengambilan keputusan.

•

Untuk menghasilkan informasi yang relevan juga tentang pencegahan kejahatan, kesejahteraan
sosial, kesehatan, pekerjaan, hasil dan kebijakan pendidikan dan perumahan, dan untuk
menganalisis hubungan antara domain yang berbeda tentang tingkat kejahatan dan hukuman
penjara, agar para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang holistik yang menjadi dasar
kebijakan-kebijakan baru.
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BAB B.		 MENGURANGI LINGKUP HUKUMAN PENJARA DAN
MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN HUKUMAN YANG
ADIL
Titik awal dari reformasi paling sering ditandai dengan tinjauan legislatif untuk
memastikan bahwa undang-undang domestik sesuai dengan standar internasional,
dan khususnya dengan prinsip dan norma dalam standar tersebut yang mendorong
pemberian hukuman penjara secara hati-hati dan merekomendasikan pemberian
tindakan-tindakan non-penahanan dan sanksi, bukan perampasan kemerdekaan, sejauh
mungkin.
Aturan Tokyo merekomendasikan bahwa negara-negara merasionalisasikan kebijakan
peradilan pidana, dengan mempertimbangkan ketaatan pada hak asasi manusia,
persyaratan keadilan sosial dan rehabilitasi kebutuhan pelaku.102 Aturan tersebut
menyatakan bahwa "Penggunaan tindakan non-penahanan harus menjadi bagian dari
gerakan menuju depenalisasi dan dekriminalisasi dan bukannya mengintervensi atau
menunda upaya ke arah itu."103
Dalam kasus remaja, instrumen internasional merekomendasikan bahwa perampasan
kebebasan harus menjadi pilihan terakhir dan untuk jangka waktu minimum yang
diperlukan dan harus dibatasi pada kasus-kasus yang luar biasa.104 Alternatif pemidanaan
dianjurkan dalam kasus perempuan, terutama mereka yang memilki tanggung jawab
untuk merawat, dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku dan meringankan
perkara tersebut.105
Aturan 1.4 menyatakan bahwa, ketika Aturan tersebut diterapkan, harus ada upaya
untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individu pelanggar, hak-hak korban, dan
kepedulian masyarakat untuk keselamatan publik dan pencegahan kejahatan. Aturan
2.3, menggarisbawahi bahwa, "Dalam rangka memberikan fleksibilitas yang lebih besar
sesuai dengan sifat dan beratnya pelanggaran, dengan kepribadian dan latar belakang
pelaku dan dengan perlindungan masyarakat serta untuk menghindari pemberian
hukuman penjara yang tidak perlu, sistem peradilan pidana harus menyediakan berbagai
macam tindakan non-penahanan, dari disposisi pra-ajudikasi hingga paska-hukuman.
Jumlah dan jenis tindakan non-penahanan yang ada harus ditentukan sedemikian rupa
sehingga hukuman yang konsisten tetap menjadi hal yang mungkin."
Sementara aturan-aturan yang mengatur secara langsung hukuman tidak disediakan oleh
instrumen hak asasi manusia internasional, penerapan prinsip-prinsip yang dinyatakan
dalam Peraturan Tokyo, Konvensi Hak Anak, Peraturan PBB untuk Perlakuan terhadap
Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan untuk Pelaku PelanggarWanita (Aturan
Bangkok)106 dan Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Remaja PBB
(Aturan Beijing)107 mendorong pengembangan kebijakan hukuman, yang:
Aturan Tokyo, Aturan 1.5
Aturan Tokyo, Aturan 2.7.
104
Konvensi tentang Hak Anak,
Pasal 37 (b); Aturan PBB untuk Perlindungan
yang Dirampas Kebebasannya, Aturan 1, 2, Aturan Beijing , 13.1, 17.1 (b) dan (c) dand 19.1.
105
Aturan Bangkok, Aturan 58 dan 61.
106
Resolusi Majelis Umum 65/229 21 Desember 2010.
107
Resolusi Majelis Umum 40/33, lampiran
102
103

Remaja
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•

Bergerak menuju depenalisasi dan dekriminalisasi dalam kasus yang tepat;

•

Mengindividualkan hukuman, dengan mempertimbangkan latar belakang
pelaku dan perkara pelanggaran;

•

Menyeimbangkan kebutuhan untuk menghukum pelaku dan melindungi
masyarakat dengan kebutuhan untuk memfasilitasi rehabilitasi dan dengan
demikian akan mencegah pengulangan tindak pidana;

•

Menawarkan berbagai hukuman dalam undang-undang untuk memungkinkan
pengadilan menerapkan fleksibilitas dalam hukuman;

•

Mempertimbangkan keadaan khusus perempuan yang melakukan pelanggaran,
termasuk faktor yang meringankan dan tanggung jawab mereka untuk merawat,
dan memberikan preferensi untuk tindakan-tindakan non-penahanan dan
sanksi bukan hukuman penjara, dan

•

Menyediakan kerangka kerja terpisah untuk hukuman terhadap anakanak, dalam sistem peradilan anak, yang menghindari pelembagaan anak
semaksimal mungkin, memberikan preferensi untuk alternatif yang membantu
pengembangan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.

Di antara badan-badan regional Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation
Concerning Consistency of Sentencing108 (Dewan Eropa Rekomendasi Komite Menteri
Mengenai Konsistensi Hukuman) memberikan pedoman yang berguna untuk negara
yang ingin mereformasi kebijakan hukuman mereka untuk memastikan konsistensi,
serta untuk menghindari pemberian hukuman penjara yang tidak perlu dan berlebihan.
Rekomendasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan di atas. Mereka
dianggap sebagai pendekatan titik tengah antara dua pendekatan, yang merupakan
karakteristik dari sistem hukum yang berbeda—wewenang maksimum diberikan kepada
hakim dan tidak ada wewenang atau wewenang yang terbatas dengan sistem yang kaku
dalam menentukan hukuman.109 Pendekatan yang direkomendasikan oleh Dewan Eropa
disebut "wewenang terstruktur", yang memadukan konsistensi dan fleksibilitas, menolak
pendekatan yang kaku yang mungkin menciptakan inkonsistensi melalui penanganan
kasus-kasus yang berbeda seolah-olah mereka sama.110
Berdasarkan ketentuan standar PBB dan norma dalam pencegahan kejahatan dan
peradilan pidana, serta rekomendasi tersebut di atas, komponen reformasi hukuman,
yang bertujuan untuk mengurangi populasi penjara, sementara memastikan keadilan
dalam hukuman dan rehabilitasi pelaku, mungkin termasuk langkah-langkah yang akan
diuraikan di bawah.

108
Dewan Eropa, Komite Menteri, Rekomendasi No R (92) 17, Mengenai Konsistensi dalam Hukuman,
(Digunakan oleh Komite Menteri pada tanggal 19 Oktober 1992 di pertemuan Deputi Menteri ke-482)
109
MCC, Bagian 12: Hukuman, Komentar Umum, hal. 99.
110
Ibid, hal. 99.		
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1.

Dekriminalisasi dan depenalisasi
Dekriminalisasi: Penghapusan perilaku atau kegiatan dari lingkup hukum pidana. Dekriminalisasi bisa
mencakup pengenaan sanksi dari jenis yang berbeda (administrasi) atau penghapusan semua sanksi.
Hukum (non-pidana) lainnya kemudian dapat mengatur perilaku atau kegiatan yang telah dilegalkan.
Depenalisasi: Sebuah peringanan sanksi pidana yang dituntut oleh hukum untuk pelanggaran atau
pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Perilaku yang tidak diinginkan secara sosial dan pelanggaran kecil
Dalam mempertimbangkan pemberian hukuman penjara, salah satu titik awal utama
adalah untuk mempertimbangkan seberapa jauh hukum pidana digunakan sebagai alat
kontrol sosial. Tidak semua tindakan sosial yang tidak diinginkan harus tunduk pada
hukum pidana. Tanggapan terhadap banyak tindakan yang tidak diinginkan sebaiknya
masuk dalam lingkup kebijakan sosial atau kesehatan, bukan peradilan pidana.111
Misalnya, dalam berbagai masyarakat, menggelandang telah dilegalkan secara
keseluruhan atau sebagian, dengan dampak yang signifikan terhadap tingkat hukuman
penjara.112 Selain itu, banyak pelanggaran kecil telah dilegalkan dan berubah menjadi
pelanggaran administratif yang dihukum dengan membayar denda. Termasuk
pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran ketertiban umum.
Denda dan hutang yang tidak dibayar
Hukuman penjara terhadap orang yang tidak membayar denda memperburuk
kepadatan penjara bersamaan dengan konsekuensi negatif lainnya. Penerapan terbaik
menunjukkan bahwa orang yang tak membayar denda tidak harus dipenjarakan secara
otomatis.113 Pertimbangan harus diberikan pada pilihan non-penahanan lain dalam
menangani masalah seperti ini, dengan mempertimbangkan keadaan khusus mereka.
Pilihan tersebut dapat termasuk memberikan mereka pekerjaan yang dibayar oleh negara,
sehingga hasil kerja mereka dapat digunakan untuk membayar denda mereka.114
Di beberapa negara, orang yang tidak mampu membayar utang mereka dihukum
dipenjara. ICCPR secara eksplisit melarang pemenjaraan orang-orang hanya karena
alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual.115 Sama seperti
mereka yang tak membayar denda, respon proporsional terhadap keadaan seperti itu
akan menjadi pengenaan tindakan-tindakan non-penahanan, yang memperhitungkan
keadaan keuangan individu, dan mengingat bahwa penjara tidak memiliki kontribusi
konstruktif untuk membuat mereka membayar utang. Sebaliknya hukuman penjara
berarti bahwa orang-orang benar dipenjara, mereka kehilangan pekerjaan, dan
kemungkinan untuk mendapat pekerjaan saat bebas menjadi kecil, menyebabkan
mereka dan keluarga mereka terus hidup dalam kemiskinan.

111
112
113
114
115

UNODC Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment, hal.13.
Ibid. hal.13.
Ibid. hal. 30.
Ibid. hal. 30.
ICCPR, Pasal 11.
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Dekriminalisasi terhadap seseorang yang mabuk di tempat umum dan mengurangi hukuman
penjara atas kelalaian tidak membayar denda di Finlandia
Pada 1950-an dan 1960-an di Finlandia, mabuk di tempat umum akan dihukum denda, dan karena
orang-orang ini sering tidak mampu membayar denda, denda diubah menjadi penjara. Pada tahun
1969 mabuk didepan umum dilegalkan (dihapus dari hukum pidana), dan pemberian hukuman penjara
standar juga berkurang. Reformasi ini mengurangi populasi penjara hingga hampir sepertiga.
Sumber: Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding
in Correctional Facilities, Kongres PBB Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Salvador,
Brazil, 12-19 April 2010).

Meninjau dan mengkategorikan ulang pelanggaran-pelanggaran
Salah satu prinsip dasar dalam hukuman adalah bahwa hukuman harus proporsional
dengan tingkatan pelanggaran. Namun, prinsip ini mungkin dirusak bila undangundang tidak kembali dievaluasi dalam kaitannya dengan perubahan realitas ekonomi
dan sosial serta perubahan persepsi terhadap "keseriusan" tingkatan suatu tindak
pidana. Re-evaluasi dan re-kategorisasi ini dapat mencakup kasus pencurian kecilkecilan, pelanggaran ketertiban umum (jika tidak dilegalkan), penipuan skala kecil dan
pelanggaran ekonomi kecil lainnya, antara lain. Sebuah re-kategorisasi akan memberikan
kemungkinan pada pengadilan untuk pemberian sanksi non-penahanan dan tindakan
atau hukuman penjara yang lebih pendek untuk sejumlah besar pelanggaran.
Re-kategorisasi dan depenalisasi pelanggaran tertentu mungkin memiliki dampak
sekunder tetapi penting dalam memungkinkan kasus tersebut untuk diadili di
pengadilan yang lebih rendah, sehingga mempercepat proses pengadilan atau
memungkinkan pemberian jaminan yang akan digunakan lebih sering.116 Tidak perlu,
tentu saja, bingung dengan peningkatan yurisdiksi pengadilan yang lebih rendah dalam
memberikan hukuman yang lebih panjang, sebagaimana dimaksud dalam bagian I, Bab
B, sub bab 5.1, yang memiliki dampak yang sama sekali berbeda pada hukuman, seperti
yang terjadi di beberapa negara.117
2.

Hukuman penjara anak-anak sebagai upaya terakhir

Konvensi tentang Hak Anak mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah
18. Instrumen PBB lainnya menggunakan istilah "remaja". Panduan ini menggunakan
istilah yang bergantian dengan "anak".
Konvensi tentang Hak Anak, Pasal 37 (b) menyatakan bahwa "Tidak ada anak yang
harus dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan,
116
Di Uganda misalnya hukum pencemaran direformasi pada tahun 2007 yang berarti bahwa sebagian besar
kasus pencemaran tidak lagi dihukum mati dan mungkin karena itulah sekarang kasus semacam itu diadili di sidang
pengadilan Tingkat Pertama, bukan Pengadilan Tinggi. Reformasi ini memiliki potensi untuk memungkinkan
berkurangnya kepadatan yang signifikan di penjara karena tahanan yang menanti Pengadilan Tingkat Pertama memiliki
hak konstitusional yang akan dibebaskan dengan jaminan setelah mereka telah ditahan selama 60 hari (tidak seperti
tahanan yang telah diajukan ke Pengadilan Tinggi yang tidak ada jaminan wajib). Sampai Juni 2009, 23 persen dari
tahanan yang ditahan di tempat penahanan didakwa dengan dakwa pencemaran. (Evaluasi: Uganda Paralegal Advisory
Services 2007-2010, Hukum dan Pengembangan Kemitraan, 24 Maret 2011).
117
Giffard, C. dan Muntingth, L., The Effect of Sentencing on the Size of the South African Prison Population, Report
3, Open Society Foundation untuk Afrika Selatan, 2006, hal. v.
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penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan
digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya".
Aturan Beijing mencakup aturan rinci tentang cara menangani anak yang berkonflik
dengan hukum. Mereka menetapkan bahwa usia tanggung jawab pidana tidak harus
ditetapkan tingkat usia yang terlalu rendah, mengingat fakta-fakta kematangan
emosional, mental dan intelektual.118 Mereka mendukung pengalihan anak yang
berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana119 dan semaksimal mungkin
menghindari pelembagaan.120
Usia minimum pertanggungjawaban pidana sangat bervariasi antara negara.
Dewan Pemantau untuk Konvensi Hak Anak (CRC) menganggap usia minimum
pertanggungjawaban pidana di bawah 10 tahun sebagai usia yang terlalu rendah, dan
secara teratur meminta negara mempertimbangkan untuk menaikkan usia minimum
kapasitas pidana menjadi 12 tahun atau lebih.121 Penelitian menunjukkan bahwa semakin
lama remaja dhindarkan dari sistem peradilan formal semakin kecil kemungkinan
mereka untuk melanjutkan aktivitas pidana dan, khususnya, bahwa tingginya tingkat
residivisme ditemui di kalangan remaja yang pernah dipenjara.122
Saat sistem pencatatan kelahiran tidak tersedia, hal ini dapat menghambat penentuan
usia orang muda yang diduga telah melakukan suatu kejahatan dan dapat menyebabkan
adanya perlakuan orang-orang di bawah usia 18 sebagai orang dewasa dan melakukan
penuntutan pidana pada mereka yang di bawah usia tanggung jawab pidana.123
Langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan untuk mengurangi hukuman penjara
pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
•

Meninjau kembali usia pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang,
dan jika perlu meningkatkannya.

•

Meningkatkan program registrasi kelahiran dan memastikan bahwa langkahlangkah efektif disiapkan untuk menentukan usia pelaku pelanggar yang
berusia muda oleh badan independen dan terpercaya.

•

Dekriminalisasi status offences seperti membolos dari sekolah, lari dari rumah
atau "perilaku anti-sosial", yang mungkin bergantung pada tindakan di luar
hukum pidana, sementara mencari penyebab yang mendasari perilaku seperti
itu dalam kerangka rehabilitasi

•

Jangan pernah menghukum korban anak.

•

Dekriminalisasi jenis lain dari perilaku, dianggap pelanggaran kecil, sehingga
anak-anak yang melakukan tindakan tersebut tidak mengalami proses
peradilan pidana, tetapi prosedur administrasi atau pengalihan pada program
yang sesuai.

Aturan Beijing, Aturan 4.1
Aturan Beijing, Aturan 11
120
Aturan Beijing, Aturan 8.1
121
Penal Reform International, Making Law and Policy Work, op. cit. hal. 60.
122
ICPS, op. cit., hal. 6; Tapio Lappi-Seppala, op.cit
123
Pedoman PBB untuk Aksi Anak, Direkomendasikan oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1997-1930 dari
21 Juli 1997, Pedoman 12.
118

119
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•

Mengembangkan sistem peradilan anak dan kebijakan hukuman yang bertujuan
untuk merespons anak-anak yang melakukan pelanggaran secara konstruktif,
mengatasi penyebab kejahatan yang dilakukan dan kebutuhan rehabilitasi,
dengan menghormati sepenuhnya prinsip mendukung kepentingan terbaik
anak.

Lebih lanjut dikatakan tentang pengalihan dan alternatif penjara untuk anak-anak yang
berkonflik dengan hukum dalam bab F, Alternatif hukuman penjara.
3.

Menghapus ketentuan hukuman paling ringan

Aturan 3.3 dari Peraturan Tokyo menyatakan bahwa: "Wewenang oleh otoritas yudisial
atau otoritads independen yang kompeten lainnya harus dilaksanakan pada semua
tahap proses dengan memastikan akuntabilitas penuh dan hanya sesuai dengan aturan
hukum." Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan keprihatinan bahwa
hukuman minimum wajib dapat menyebabkan pengenaan hukuman yang sebanding
dengan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan, mengangkat isu-isu kepatuhan dengan
berbagai pasal dari ICCPR.124 Studi telah menemukan bahwa hukuman minimum wajib
bukanlah alat hukuman yang efektif; melainkan, membatasi keputusan pengadilan tanpa
menawarkan manfaat pencegahan kejahatan yang lebih baik.125
Dalam rangka untuk membawa pelaku ke pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip
keadilan dan proporsionalitas, pengadilan harus memiliki beberapa pertimbangan
untuk menindividualkan hukuman, dengan mempertimbangkan latar belakang dan
kerentanan pelaku dan perkara pelanggaran, sementara juga memberikan perhatian
pada kebutuhan rehabilitasi pelaku. Pertimbangan harus diberikan untuk memastikan
bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pengadilan memutuskan tidak hanya masa
hukuman penjara, tetapi juga untuk memilih jenis hukuman yang tepat, seperti sanksi
non-penahanan, jika dianggap lebih tepat untuk kasus ini.
Pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan didorong untuk mempertimbangkan
penolakan ketentuan hukuman minimum wajib yang tidak memungkinkan keputusan
apapun selama hukuman.
Federasi Rusia: ‘Hukuman minimum wajib’ dihapuskan untuk 68 pelanggaran
Dalam Federasi Rusia, hukum yang telah disahkan pada Maret 2011 melarang hukuman penjara
minimum untuk 68 pelanggaran, termasuk premanisme, penipuan dan perampokan. Hukum tidak
membatalkan hukuman penjara maksimum, dan menyerahkannya keputusan kepada seorang hakim
apakah akan menempatkan pelaku di balik jeruji besi. Sebelumnya, hukuman penjara dalam kasus
ini adalah wajib. Hukum juga memberikan kuasa besar pada hakim mengenai jenis hukuman untuk
kejahatan tertentu, yang memungkinkan membayar denda dan kerja layanan masyarakat dan bukan
hukuman penjara. Diharapkan bahwa perubahan dalam hukum dapat mengurangi populasi penjara
hingga sepertiga.
sumber: The Moscow Times, 9 Maret 2011
http://www.themoscowtimes.com/news/article/no-jail-possible-forthieves-managers/432203.html

124
Pengamatan Akhir Komite Hak Asasi Manusia: Australia. 24/07/2000. A/55/40, ayat 498-528. (Pengamatan
Akhir / Komentar).
125
UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs, hal. 66; O’Donovan, M. dan Redpath, J, The Impact of
Minimum Sentencing in South Africa, Laporan 2, Open Society Foundation untuk Afrika selatan, 2006, hal. 1 and hal.
22-33.
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4.

Membatasi pemberian hukuman seumur hidup

Badan-badan internasional dan regional mendorong pembatasan penjara seumur
hidup. Sebuah laporan Cabang Peradilan Pidana (UNOV) tentang Hukuman Seumur
Hidup126 merekomendasikan bahwa negara menetapkan kebijakan pidana yang, antara
lain:
•
Memastikan bahwa hukuman seumur hidup hanya dikenakan pada pelaku
yang telah melakukan kejahatan yang paling serius dan hanya jika benar-benar
diperlukan untuk perlindungan masyarakat;
•

Berusaha tidak memaksakan hukuman seumur hidup pada remaja di bawah
usia 18, dan

•

Jaminan bahwa setiap individu yang dihukum seumur hidup berhak untuk
mengajukan banding ke pengadilan yurisdiksi yang lebih tinggi, dan untuk
mencari pergantian hukuman.

Hukum internasional tidak secara eksplisit melarang penggunaan hukuman seumur
hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam kasus orang dewasa, tetapi
ICCPR menggarisbawahi bahwa tujuan penting dari sistem lembaga pemasyarakatan
adalah reformasi sosial dan rehabilitasi tahanan, yang berarti bahwa penghapusan
kemungkinan pembebasan akan melanggar prinsip ini. Selanjutnya, langkah-langkah
yang terkandung dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional memastikan
bahwa penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tidak tersedia sebagai
hukuman bahkan untuk kejahatan yang paling menyeramkan, dan menyatakan bahwa
hukuman penjara seumur hidup harus ditinjau setelah 25 tahun.127 Konvensi tentang
Hak Anak secara khusus melarang penggunaan LWOP pada anak di bawah usia 18
tahun.128
Mahkamah Eropa tentang Hak Asasi Manusia telah mengakui bahwa hukuman seumur
hidup tanpa harapan bebas pada prinsipnya merupakan perlakuan tidak manusiawi
atau merendahkan yang melanggar pasal 3 dari Konvensi Eropa.129 Yurisdiksi nasional,
seperti Mahkamah Agung Meksiko, dan pengadilan konstitusional Perancis, Jerman,
Italia dan Afrika Selatan telah memutuskan bahwa hukuman tanpa kemungkinan
pembebasan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan mengakui bahwa
mereka yang tunduk pada hukuman penjara seumur hidup memiliki hak dasar yang
harus dilepaskan.130
Dalam meninjau undang-undang mereka untuk membawanya sejalan dengan standar
internasional, negara-negara didorong untuk mempertimbangkan langkah-langkah
berikut:
•

126

Membatasi pemberian hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan yang
paling serius, dan memastikan bahwa semua tahanan yang dihukum seumur
hidup memiliki kemungkinan untuk dibebaskan;

PBB (1996), The Life Sentence, Report of the Criminal Justice Branch of UNOV, United Nations Publication

Geneva.
127
128
129
130

Pasal 110(3) Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional
CRC, Pasal 37(a).
Nigel Rodley, dkk., Treatment of Prisoners under International Law, op. cit., hal. 382, catatan kaki 10.
Penal Reform International, Alternative Sanctions to the Death Penalty Information Pack, April 2010, hal. 19.
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5.

•

Mengembangkan rezim penjara untuk hukuman seumur hidup, sementara
memperhitungkan lamanya penahanan mereka, serupa dalam jangkauan dan
ketersediaan bagi semua tahanan lain, menganggap kemungkinan akhirnya
dibebaskan dan menyadari kebutuhan untuk menjaga kesehatan fisik dan
mental, terlepas dari apakah kembali berbaur dalam masyarakat akan terjadi
di masa depan;

•

Memastikan bahwa semua tahanan yang dihukum seumur hidup memiliki
kemungkinan dibebaskan, setelah menjalani hukuman tetap yang telah
ditentukan. Keputusan bebas bersyarat harus didasarkan pada penilaian
risiko obyektif oleh suatu badan yang berkualitas, seperti dewan pembebasan
bersyarat, bukan pada sifat pelanggaran yang dilakukan atau tekanan politik
dan publik agar bertindak tegas terhadap kejahatan;

•

Menyiapkan ketentuan hukum yang diperlukan dan langkah-langkah untuk
memastikan bahwa penghapusan hukuman mati tidak mengakibatkan
pergantian secara otomatis dari hukuman mati menjadi hukuman seumur
hidup. Pengadilan harus diberi wewenang untuk meninjau semua kasus,
termasuk kewajaran prosedur persidangan, dan memiliki wewenang untuk
memaksakan hukuman penjara lain yang sesuai dengan pelanggaran.

Rasionalisasi hukuman lainnya

5.1 Mengurangi masa tahanan
Bertambahnya masa hukuman, sering mengakibatkan hukuman penjara sangat
tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, merupakan masalah lain yang
dapat diatasi di banyak negara di seluruh dunia. Kadang-kadang hukuman tersebut
merupakan hasil dari aturan hukuman minimal wajib, yang telah dibahas di atas, dan
secara keseluruhan merupakan hasil dari keyakinan yang keliru bahwa masa hukuman
penjara yang lebih lama merupakan kebijakan pengendalian kejahatan yang efektif.
Sementara masa hukuman penjara yang lebih lama secara alami berfungsi untuk
membuat pelaku yang telah dipenjara untuk waktu yang lama menjadi tak berdaya,
tidak ada bukti bahwa cara seperti itu menjadi alat pencegah yang efektif terhadap
kejahatan.131 Seperti telah dinyatakan, "Sebagai contoh ekstrim, memenjarakan semua
pengutil seumur hidup akan mengurangi aksi residivisme di area tersebut, tapi jelas
merupakan penggunaan yang tidak efisien akan sumber daya publik."132 Memberikan
hukuman penjara yang tidak perlu adalah penggunaan sumber daya yang buruk
yang dapat dimanfaatkan untuk hal lain, misalnya, untuk mencegah kejahatan dan
untuk memberikan program rehabilitasi yang lebih baik di penjara, untuk mencegah
residivisme. Memperpendek masa hukuman penjara dalam situasi yang tepat adalah
salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi jumlah populasi penjara, sementara
juga memungkinkan penghematan dana yang substansial.

Wright, V., “Deterrence in Criminal Justice”, The Sentencing Project, November 2010.
Mauer, M., Ryan S.K., Young, M.C., The Meaning of "Life": Long Prison Sentences in Context, May 2004, The
Sentencing Project, hal. 26.
131

132
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5.2 Mengurangi pengaruh keputusan sebelumnya pada hukuman
Mempertimbangkan keputusan sebelumnya secara otomatis, sebagai faktor yang
memberatkan dalam hukuman, dapat menyebabkan hukuman tidak sepadan dengan
kejahatan yang dilakukan, yang melanggar prinsip proporsionalitas dalam penetapan
hukuman.133 Meskipun dibenarkan untuk mempertimbangkan catatan kriminal
pelaku sebelumnya dalam alasan-alasan yang dinyatakan saat memberi hukuman,
efek keputusan sebelumnya harus tergantung pada karakteristik tertentu dari catatan
kriminal pelaku sebelumnya. Faktor-faktor untuk dipertimbangkan mencakup periode
antara keputusan sebelumnya dan pelanggaran saat ini, sifat pelanggaran (misalnya
apakah pelanggaran sebelumnya kecil atau apakah pelanggaran saat ini yang kecil), usia
pelaku dan perkara pelanggaran.134
Di Finlandia, misalnya, sampai pertengahan 1970-an aturan residivisme yang ada
menyebabkan bertambahnya hukuman secara otomatis setelah sejumlah keputusan
sebelumnya. Dengan memberikan wewenang yang lebih pada pengadilan dan dengan
membatasi peran pengulangan tindak pidana dalam penetapan hukuman, hukuman
penjara untuk pelanggaran terhadap hak milik (di mana umum ditemukan pengulangan
tindak pidana) akan berkurang.135
6.

Memperkenalkan alternatif hukuman penjara

Konsisten dengan ketentuan standar internasional, yang disebut di atas, pihak berwenang
dapat mempertimbangkan untuk meninjau undang-undang mereka untuk memastikan
bahwa ia mencakup jumlah yang cukup berbagai tindakan-tindakan non-penahanan
dan sanksi yang tersedia untuk pengadilan. Upaya tersebut termasuk memastikan bahwa
polisi dan jaksa memiliki wewenang yang cukup untuk mengalihkan kasus yang sesuai
jauh dari sistem peradilan pidana, diversifikasi sejumlah alternatif yang tersedia pada
tahap pra-ajudikasi dan aturan yang membatasi, penahanan pra-ajudikasi, memberikan
sanksi non-penahanan dan bukan hukuman penjara jangka pendek atas pelanggaran
ringan dan non-kekerasan, dan memberikan alternatif hukuman penjara sebagai pilihan
hukuman dalam kasus lain yang sesuai. Undang-undang harus mempertimbangkan
tujuan hukuman rehabilitatif dan memberikan tindakan-tindakan non-penahanan dan
sanksi sebagai respons atas persyaratan perlakuan dari beberapa pelaku, misalnya mereka
yang memiliki ketergantungan narkoba dan kebutuhan akan perawatan kesehatan
mental.
Lihat bab E dan F untuk diskusi yang lebih rinci atas tindakan-tindakan non-penahanan
dan sanksi.

133
Dewan Eropa, Komite Menteri, Rekomendasi No R (92) 17, Mengenai Konsistensi dalam Hukuman,
(Digunakan oleh Komite Menteri pada tanggal 19 Oktober 1992 di pertemuan Deputi Menteri ke-482) Bagian D, ayat
2.
134
Ibid. Bagian D, ayat. 3.
135
Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce
Overcrowding in Correctional Facilities, Kongres PPBB keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana
(Salvador, Brazil, 12-19 April 2010), hal. 17.
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7.

Mempertimbangkan kapasitas penjara dalam pemberlakuan penahanan
pra-ajudikasi dan hukuman penjara

SMR tidak mencakup masalah kepadatan penjara, meskipun mereka menetapkan
kondisi minimum yang dapat diterima di penjara, yang berarti bahwa orang tidak
boleh ditahan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar tersebut. Negara-negara
diwajibkan oleh hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia para tahanan
yang ada dalam perlindungan mereka, termasuk dengan memastikan bahwa mereka
diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat
pada manusia.136 Prinsip dan Praktik Terbaik dari Perlindungan terhadap Orang yang
Kehilangan Kebebasan di Amerika sangat jelas tentang perlunya menjaga tingkat hunian
penjara dalam parameter yang memastikan kepatuhan pada standar internasional.137
Deklarasi Ouagadougou dan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Penjara dan Pidana di
Afrika merekomendasikan pertimbangan untuk diberikan kepada kapasitas penjara saat
menentukan keputusan untuk hukuman penjara dan lamanya masa tahanan.138
Hak seorang tahanan yang dipenjarakan dalam kondisi yang sesuai dengan martabat
manusia diabadikan dalam undang-undang domestik banyak negara, yang meliputi
hak untuk mendapatkan ruang yang memadai. Jadi negara harus menjamin bahwa
tingkat hunian penjara sejalan dengan kapasitas sebenarnya dari fasilitas ini. Komite
Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM Eropa telah, dalam sejumlah kasus,
memutuskan mendukung pemohon yang telah ditahan di penjara, di mana persyaratan
penahanan dalam kondisi yang sesuai dengan martabat manusia telah dilanggar, sebagai
konsekuensi dari kepadatan.139 Ketika kewajiban-kewajiban internasional, regional dan
konstitusional tidak dapat dipenuhi, ada dasar hukum yang jelas untuk mengambil
langkah-langkah praktis dalam melarang penahanan terdakwa atau Narapidana sampai
hak tersebut dapat dijamin.
Langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan:
•
Larangan dalam hukum dan praktek penahanan orang-orang (pra-ajudikasi
atau dihukum) di penjara yang tidak dapat memberikan hunian dan perawatan
dengan standar internasional dan nasional yang sesuai karena kepadatan
penjara;

ICCPR, Pasale 10 (1).
Prinsip XVII.
138
Rencana Aksi, 2, Strategi mengurangi jumlah tahanan penjara
139
Contohnya, dalam kasus Lantsova v Federasi Rusia, di mana pemerintah mengakui kondisi yang buruk
dan bahwa pusat penahanan pada saat ditahan jumlahnya dua kali jumlah yang direncanakan, Komite mencatat
informasi yang menunjukkan bahwa populasi yang sebenarnya adalah lima kali kapasitas yang diperbolehkan, dengan
ventilasi yang buruk dan makanan dan kebersihan yang tidak memadai. Ini menyimpulkan bahwa penahanan di
penjara dalam kondisi seperti itu merupakan pelanggaran pasal 10 (1) ICCPR. Dalam kasus lain, Mulezi v Republik
Demokrasi Kongo, tahanan mengeluh selain menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk, ia pun terluka
parah, dikurung dalam sel yang penuh sesak (dengan masa 16 sampai 20 bulan dengan 20 orang lain dalam sel 3
x 5 meter yang dipenuhi kecoak), dengan sedikit atau tanpa akses ke perawatan medis, makanan dan sanitasi yang
tidak memadai. Komite menyatakan bahwa kondisi penahanannya merupakan pelanggaran pasal 10 (1) ICCPR.
(Nigel Rodley dan Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law (2011), hal. 390). Mahkamah
Eropa Hak Asasi Manusia memutuskan, misalnya, dalam dua kasus pada bulan Oktober 2009 : Orchowski v
Polandia dan Norbert Sikorski v Polandia (http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/1109/1224258391371.
html),dan sebelumnya pada tahun 2001 dan 2002: Dougoz v Yunani ( Maret 2001 ), rekan-rekan v
Yunani ( April 2001) dan Kalashnikov v Rusia ( Juli 2002) . Dirk van Zyl Smit dan Sonja Snacken , Principles of European
Prison Law and Policy, 2009 , hal . 88 .
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Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia memerintah Federasi Rusia untuk menetapkan kapasitas
maksimum untuk fasilitas penahanan pra-ajudikasia
Pada bulan Januari 2012, Mahkamah HAM Eropa memerintahkan agar Federasi Rusia menetapkan
kapasitas maksimum untuk setiap fasilitas penahanan pra-ajudikasi, setidaknya sesuai dengan standar
penjara nasional, dan bahwa hal ini ditinjau secara berkala untuk mencerminkan norma-norma yang
berkembang. Dianjurkan bahwa petugas penahanan pra-ajudikasi harus diizinkan untuk menolak
menerima tahanan di luar kapasitas penjara.
Pengadilan juga memerintahkan agar solusi pencegahan dan kompensasi diperkenalkan, sehingga
memungkinkan bagi tahanan untuk mendapatkan inspeksi yang cepat dan efektif terhadap keluhan
mereka tentang kondisi penjara yang tidak layak.

Kasus Ananyev dan Lainnya vs Russia, 42525/07; 60800/08, Keputusan Awal, Pelanggaran Pasal 3 & Pasal 13,
10/01/2012.
a

•

Keputusan penahanan pra-ajudikasi atau hukuman penjara dapat diganti
dengan langkah alternatif, dalam kasus-kasus yang sesuai, atau hukuman
ditangguhkan sampai saatnya ruang penjara tersedia. Di beberapa negara,
daftar tunggu diciptakan untuk ruangan penjara, mirip dengan layanan
negara lainnya, dan tahanan dimasukan ke penjara hanya ketika tempat sudah
tersedia;140

•

Pengadilan dapat diwajibkan untuk memastikan bahwa hak konstitusional
internasional, di sebagian besar negara, dari tahanan dalam memperoleh
penampungan yang sesuai dengan persyaratan martabat manusia dihormati
di semua tahapan proses peradilan.141 Sebagai penegak konstitusi, pengadilan
diwajibkan untuk menghadapi kenyataan tentang kondisi penjara dan
memastikan bahwa penjara tempat tahanan akan ditahan sesuai dengan
persyaratan internasional dan standar nasional;142

Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan pembebasan tahanan untuk mengurangi
kepadatan
Pada Mei 2011, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan sebuah perintah untuk California
agar membebaskan ribuan tahanan karena masalah kepadatan. Hakim federal telah memerintahkan
40.000 tahanan dibebaskan dalam waktu dua tahun. Negara memiliki 148.000 tahanan di penjara
yang didesain untuk 80.000 orang.
Kalifornia mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa para tahanan bisa
menimbulkan risiko pada keselamatan publik. Namun mahkamah memutuskan bahwa pembatasan
itu diperlukan “untuk mengatasi pelanggaran konstitusional hak tahanan”.
Sumber: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13508182

140
Van Zyl Smit, D., "Swimming against the Tide: Controlling the size of the prison population in the new South
Africa" dalam B Dixon dan E van der Spuy (eds.) Justice Gained? Crime and Crime Control in South Africa’s Transition,
Juta, Cape Town, 2004, 227-258., hal. 250.
141
Seperti disarankan oleh Van Zyl Smit, D. dalam ibid., hal. 250.
142
Ibid., hal. 250.
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•

Kebijakan dapat dikembangkan untuk mewajibkan lembaga peradilan pidana
selain layanan penjara untuk bertanggung jawab atas biaya hukuman penjara
dari persidangan yang ditunda, dengan cara, misalnya, berbagi biaya tahanan
pra-ajudikasi.143 Langkah itu akan menciptakan insentif keuangan yang kuat
bagi lembaga-lembaga yang paling bertanggung jawab untuk memproses kasus
melalui pengadilan untuk memastikan bahwa persidangan tidak tertunda
terlalu lama.144

Ketentuan-ketentuan legislatif di Afrika Selatan untuk mengurangi penahanan praajudikasi
Menurut Pasal 63A dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor 51 Tahun 1977, seorang
Kepala Pusat Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melepaskan
Tahanan yang Menunggu Persidangan jika kondisi di penjara akan menyebabkan ancaman lahiriah
terhadap martabat manusia, kesehatan fisik atau keamanan tersangka, tersangka didakwa dengan
tindak pidana di mana seorang pejabat polisi dapat memberikan jaminan dan terdsangka diberikan
jaminan oleh pengadilan tetapi tidak mampu untuk membayar jumlah uang jaminan.
Argentina—pengendalian kepatuhan terhadap kapasitas penjara resmi
Dalam konteks reformasi yang diprakarsai oleh Mahkamah Agung Peradilan Argentina, RUU telah
disiapkan oleh sekelompok individu,a yang bertujuan untuk mengendalikan tingkat hunian penjara
dengan habeas corpus kolektif. Proyek ini mengusulkan pencalonan komisi untuk menentukan
kapasitas masing-masing lembaga pemasyarakatan, dengan fokus terutama pada "luas minimum
untuk setiap tahanan" sesuai dengan persyaratan Peraturan Standar Minimum PBB bagi Perlakuan
terhadap Narapidana.
RUU memberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan undang-undang ini tidak hanya pada
eksekutif tetapi juga pada otoritas peradilan, yang bertugas untuk memastikan pemenuhan jaminan
konstitusional, dengan cara mengalokasikan orang-orang yang dirampas kebebasannya hanya pada
lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas penjara yang memadai.
Komisi yang diusulkan akan terdiri dari wakil-wakil dari Kementerian Kehakiman, Kesehatan Masyarakat,
Infrastruktur dan Sekretariat untuk Hak Asasi Manusia. Fungsinya untuk menentukan jumlah ruang
yang tersedia di setiap institusi pelayanan penjara di Buenos Aires, serta untuk memperkirakan jumlah
tahanan yang melebihi kapasitas.
Diusulkan bahwa Departemen Kehakiman menguraikan setiap empat bulan, mengikuti aturan yang
telah ditetapkan (waktu yang dihabiskan dalam tahanan preventif, usia orang, kondisi kesehatan,
perilaku, dan kepribadian, kapasitas reintegrasi), daftar orang-orang yang mungkin akan memenuhi
syarat untuk beberapa jenis pengurangan hukuman atau alternatif hukuman, menunjukkan langkahlangkah yang diusulkan masing-masing untuk setiap kasus. Kehakiman akan memutuskan pada
penerapan dari langkah yang diusulkan.
Sumber: María Noel Rodríguez, ILANUD, Strategies and best practices to reduce overcrowding in penal
institutions, Paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional
Facilities, Kongres PBB Keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Salvador,
Brazil, 12-19 April 2010).

Dipimpin oleh Dr. Mario Coriolano penasihat hukum kasasi di Propinsi Buenos Aires, Argentina dan anggota
subkomite untuk Pencegahan Penyiksaan
a

143
144

Ibid., hal. 251.
Ibid., hal 251.
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8.

Mereformasi undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan
kejahatan narkoba

Mengingat dampak dari kejahatan narkoba terhadap pertumbuhan populasi penjara
dunia, yang telah diuraikan dalam bagian I, Bab B, dan dengan mempertimbangkan
bahwa kebijakan yang mengandalkan terutama pada hukuman penjara tidak efektif dalam
mengubah tingkat residivisme di antara pelaku pengguna narkoba, mengembangkan cara
yang lebih komprehensif dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh pengguna
narkoba harus dianggap sebagai elemen kunci dari kebijakan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sementara pada saat yang sama
mengurangi hukuman penjara.
Reformasi tersebut harus didasarkan pada prinsip mempertimbangkan ketergantungan
obat sebagai masalah kesehatan, mengakui keragaman orang yang terlibat dalam
perdagangan narkoba, dengan mempertimbangkan kerentanan dan keadaan sosial
mayoritas besar dan mendukung pendidikan, pencegahan dan pengobatan. Banyaknya
pelaku yang ditahan di penjara karena kejahatan narkoba bukan pemain utama dalam
perdagangan narkoba, dan mereka sendiri justru sering tergantung pada obat ini.
Alternatif untuk sanksi peradilan pidana, seperti intervensi pendidikan dan pengobatan,
yang ditargetkan pada pelaku pengguna narkoba,145 dapat mengatasi kebutuhan
reintegrasi sosial mereka dengan lebih efektif. Instrumen internasional, termasuk
Konvensi PBB 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika146 dan Prinsip
Pedoman tentang Pengurangan Tuntutan Narkoba dari Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa,147 menyadari hal ini. Fokus dari instrumen ini adalah perlindungan orang-orang
dari konsekuensi kesehatan dan sosial dari penggunaan yang tidak terkontrol atas zat
psikoaktif dan mereka meminta pemerintah untuk mengambil inisiatif multidisiplin,
termasuk memberikan alternative hukuman penjara "dalam kasus-kasus yang sesuai
yang bersifat minor".148
Dalam Dokumen Pembahasan UNODC, "From coercion to cohesion: Treating drug
dependence through health care, not punishment (Dari paksaan menuju persatuan:
Mengobati ketergantungan obat melalui perawatan kesehatan, bukan hukuman),149
UNODC menggarisbawahi bahwa berpindah dari pendekatan berorientasi sanksi
menuju yang berorientasi kesehatan adalah hal yang konsisten dengan konvensi
pengendalian narkoba internasional. Dinyatakan bahwa hal ini juga sesuai dengan
sejumlah besar bukti ilmiah.150

UNODC, From Coercion to Cohesion, hal. 2.
Dok PBB. E/CONF.82.15
147
A/RES/S-20/3 8 September 1998.
148
Konvensi 1988, Pasal 3 berjudul "Pelanggaran dan sanksi" menyatakan menurut ayat 4 , sub-ayat ( c ):
"Terlepas dari sub-ayat sebelumnya, dalam kasus-kasus yang sesuai yang bersifat minor Para Pihak dapat memberikan,
sebagai alternatif keputusan atau hukuman, langkah langkah seperti pendidikan, rehabilitasi atau reintegrasi sosial, serta,
bila pelaku adalah pelaku narkoba, pengobatan dan rehabilitasi." Konvensi ini juga mengusulkan alternatif penjara bagi
pelaku yang dihukum karena kepemilikan, pembelian atau budidaya obat-obatan narkotika atau psikotropikanuntuk
konsumsi pribadi. ( Lihat Pasal 3 , ayat. 4 (d) dan Pasal 3, ayat. 2, yang menjadi acuan pasal pertama). Sanksi nonpenahanan yang disarankan meliputi pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mereka yang bukan pecandu,
pengobatan , rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam kasus mereka yang merupakan pencandu. Lihat juga Neil Boister,
Penal Aspects of the United Nations Drug Conventions, Kluwer, The Hague 2001)
149
UNODC, From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment, Discussion
Paper, New York, 2010. (http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf).
150
Ibid.
145
146
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Komisi Badan Narkotika (CND) dalam resolusinya 55/12 tanggal 16 Maret 2012, berjudul
"Alternatif hukuman penjara untuk pelanggaran tertentu sebagai strategi pengurangan
tuntutan yang mendukung kesehatan dan keselamatan publik"151, mencatat, antara lain,
bahwa: "beberapa negara anggota telah menggunakan langkah-langkah sebagai alternatif
penuntutan dan hukuman penjara bagi pelaku pengguna narkoba, dan bahwa tindakan
tersebut telah memasukan, antara lain, prosedur hukum tertentu, pelayanan masyarakat
dan pengawasan penggunaan narkoba dengan konsekuensi bagi mereka yang tidak
patuh", dan mencatat bahwa "langkah-langkah tersebut telah terbukti mengurangi tingkat
residivisme, memfasilitasi rehabilitasi dan, pada saat yang sama, melestarikan sumber daya
manusia dan keuangan, membangun keluarga dan membantu untuk menyusun kembali
tatanan sosial. "
Resolusi tersebut mendorong negara-negara anggota, antara lain "... mempertimbangkan
dimungkinkannya implementasi penuh pada perawatan ketergantungan narkoba dan
pilihan perawatan bagi pelanggar, khususnya, bila perlu, memberikan pengobatan sebagai
alternatif untuk penahanan, untuk membantu memperkuat kebijakan pengurangan
tuntutan narkoba sambil mendukung kesehatan masyarakat dan keselamatan publik".
Sejalan dengan rekomendasi CND, serta pendekatan perjanjian pengawasan narkoba
internasional, pengembangan strategi nasional harus dipertimbangkan, yang sementara
tetap mempertahankan sanksi pidana pelanggaran narkoba yang serius, memperkenalkan
reformasi legislatif yang menyediakan kerangka hukum yang lebih manusiawi dan
adil berkaitan dengan narkoba, melibatkan pelaku dan pelaku narkoba kecil lainnya,
bersama dengan perluasan kebijakan dan sumber daya di seluruh bidang pencegahan,
pengurangan dampak buruk, pengobatan dan perawatan, termasuk rehabilitasi dan
langkah-langkah reintegrasi sosial.
Dalam kerangka ini:
•

Pertimbangan dapat diberikan kepada depenalisasi dari pelanggaran narkoba
tertentu, seperti kepemilikan, pembelian atau budidaya untuk konsumsi
pribadi;152

•

Pengalihan pelaku narkoba tertentu dari sistem peradilan pidana ke pelayanan
dan pengobatan di masyarakat dapat diperkenalkan dalam hukum dan
praktek;

•

Undang-undang dapat ditinjau untuk membuat perbedaan yang jelas antara
berbagai pelaku di pasar narkoba, termasuk mereka yang terlibat dalam
perdagangan narkoba skala besar, pengedar di jalanan, dan berbagai tingkat
partisipasi dalam produksi dan perdagangan narkoba, dan dalam konteks ini,
pertimbangan mungkin diberikan untuk mengurangi keparahan sanksi atas
pelanggaran narkoba ringan yang tidak teratasi oleh pengalihan. Alternatif
konstruktif dapat diperkenalkan dalam kasus-kasus tertentu, sehingga populasi
penjara yang berkurang;

•

Investasi dalam penyediaan perawatan ketergantungan obat berbasis bukti
dan dapat diakses oleh masyarakat, yang disediakan dalam layanan perawatan

E/2012/28, E/CN.7/2012.18.
Juga direkomendasi dalam konteks startegi pengendalian HIV/AIDS dalam penjara. Lihat UNODC, WHO,
UNAIDS, HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings, A Framework for an Effective National
Response, Lines, R. Dan Stöver, H., 2006, hal. 16.
151

152
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kesehatan nasional, harus ditingkatkan, dalam rangka untuk memastikan bahwa
mereka yang dialihkan dari sistem peradilan pidana menerima pengobatan
dan perawatan yang efektif. Peningkatan jumlah dan aksesibilitas dari pilihan
perawatan tersebut juga sejak awal akan mencegah kontak banyak individu
dengan sistem peradilan pidana, sehingga menghindari konsekuensi yang
stigmatif dan berbahaya dari kontak tersebut;153
•

Alternatif lain dalam masyarakat, bagi pengedar jalanan skala kecil dan pelaku
kecil lainnya di pasar narkoba dapat dikembangkan, seperti pelatihan kejuruan
dan pendidikan, untuk meningkatkan kesempatan mereka hidup bebas dari
kejahatan dan narkoba;

•

Dalam rangka untuk memastikan bahwa orang-orang dengan ketergantungan
narkoba menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba dan mencari
pengobatan, investasi tersebut harus disertai dengan kegiatan informasi dan
peningkatan kesadaran dalam skala luas di masyarakat, dengan informasi di
mana tempat mengakses bantuan .

Sebuah diskusi tentang alternatif hukuman penjara bagi pelaku pelanggaran narkoba
termasuk dalam bab F, Alternatif hukuman penjara.
9.

Mengurangi hukuman penjara terhadap orang-orang dengan kebutuhan
perawatan kesehatan mental

Seperti telah dibahas dalam bagian I, Bab B, sub bab 7, penjara sering digunakan, dan
di beberapa negara semakin meningkat, untuk menjadi hunian orang-orang dengan
gangguan kesehatan mental. Tahanan penyandang cacat mental tak bisa bertahan hidup
di penjara, dan kondisi mereka yang paling sering memburuk dengan tidak adanya
pelayanan kesehatan yang memadai dan dukungan psikososial yang sesuai. Prinsip
perlindungan orang-orang dengan penyakit mental dan peningkatan perawatan kesehatan
mental (Prinsip Penyakit Mental) membuat jelas bahwa orang-orang dengan kebutuhan
perawatan kesehatan mental harus memiliki hak untuk diperlakukan dan dirawat, sejauh
mungkin, dalam komunitas di mana mereka tinggal.154 WHO merekomendasikan bahwa
layanan kesehatan mental ditempatkan di masyarakat dan terpadu hingga ke pelayanan
kesehatan umum, sesuai dengan prinsip penting dari lingkungan yang dibatasi dengan
minimal.155
Tujuan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pelanggaran lebih baik
dicapai dengan pengobatan dan perawatan, dibandingkan langkah-langkah hukuman,
dalam banyak kasus, pelaku dengan cacat mental, dan terutama mereka yang telah
melakukan kejahatan tanpa kekerasan.

153
UNODC meluncurkan strategi baru pada pengobatan ketergantungan obat untuk mempromosikan dan mendukung kebijakan pengobatan etika dan berbasis bukti di seluruh dunia. Treatnet, yang dimulai pada tahun 2005,
mempromosikan pengobatan ketergantungan dan rehabilitasi yang beragam, efektif dan berkualitas, termasuk pencegahan dan perawatan HIV/AIDS. Treatnet saat ini aktif di seluruh dunia dengan proyek perbaikan layanan pengobatan
ketergantungan narkoba di 27 negara di Afrika, Asia Tengah, Timur Tengah, Amerika Selatan dan Asia Tenggara.
154
Prinsip untuk perlindungan orang-orang dengan penyakit mental dan peningkatan perawatan kesehatan mental,
Prinsip 7.1.
155
Mengacu pada Dok PBB E/CN.4/2005/51, ayat 14
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Langkah-langkah kunci yang disarankan:
•

Di sebagian besar negara, ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah
yang berkaitan dengan perawatan kesehatan yang memadai pada populasi
umum dan untuk meningkatkan akses ke pelayanan perawatan kesehatan
bagi orang-orang dengan cacat mental, sebagai langkah pertama menuju
pengurangan hukuman penjara yang berbahaya dan tidak perlu terhadap
pelaku kebutuhan perawatan kesehatan mental, sehingga menghilangkan
tekanan pada sumber daya yang langka dari layanan kesehatan penjara;

•

Kebijakan hukuman, yang mengarah meningkatnya penahan pada kelompok
yang kurang beruntung, seperti pelaku penyandang cacat mental, pelaku
pelanggaran tanpa kekerasan, perlu ditinjau kembali untuk menghentikan
peningkatan yang signifikan dari pelaku dengan cacat mental di lembagalembaga yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi sosial
kelompok rentan;

•

Kurangnya pelayanan kesehatan mental masyarakat saja tidak boleh digunakan
untuk membenarkan pemenjaraan terhadap orang-orang dengan cacat mental,
dan harus dilarang oleh hukum.156

Lihat juga bagian II, Bab F, sub bab 6.2 untuk pembahasan tindakan-tindakan nonpenahanan dan sanksi bagi pelaku dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental.
10. Pembebasan karena belas kasihan dan mekanisme pengampunan nasional
Pembebasan karena belas kasihan: Penjara umumnya tidak cocok bagi hunian dan
perawatan tahanan yang memiliki masalah kesehatan yang serius atau cacat, yang
sudah berusia lanjut dan karenanya memiliki kebutuhan khusus, atau yang telah
didiagnosis dengan penyakit mematikan. Selain itu, menampung orang-orang seperti
itu dalam penjara dan menyediakan layanan yang sesuai sangat mahal untuk negara.
Pembebasan dengan alasan kemanusiaan harus dipertimbangkan bagi mereka yang
tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan yang usia, kecacatan atau kondisi
kesehatannya menyebabkan tantangan serius bagi mereka yang menangani kondisi
penjara, sehingga meningkatkan keparahan hukuman.
Banyak sistem hukum membuat ketentuan untuk alternatif penjara atau pembebasan
karena iba untuk tahanan dengan penyakit mematikan secara umum dan AIDS yang
berkembang khususnya, dengan berbagai modalitas dan proses yang digunakan.157
Kriteria kelayakan untuk pembebasan karena iba atas dasar penyakit mematikan tidak
boleh dibatasi dan prosedur harus dapat diakses untuk mencegah perpanjangan yang
tidak perlu dari masa penantian, yang mengakibatkan kematian pasien dalam penjara,
sementara keputusan bebas masih sedang dipertimbangkan.
Kerjasama yang efektif antara penjara dan pelayanan medis masyarakat harus memastikan
bahwa pasien yang dibebaskan dari penjara menerima semua perawatan medis yang
156
WHO dan ICRC, Information Sheet, Mental Health and Prisons (www.euro.who.int/Document/MNH/WHO_
ICRC_InfoSht_MNH_Prisons.pdf).
157
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Sesi Kelimabelas,
Wina, April 24-28 2006, Butir 8 (c) dari agenda sementara, Penggunaan dan penerapan standar dan norma PBB dalam
pencegahan kejahatan dan peradilan pidana: memerangi penyebaran HIV/AIDS di peradilan pidana pra-adjudikasi dan
fasilitas pemasyarakatan, Laporan Sekretaris Jenderal, E/CN.15/2006/15, 10 Februari 2006.
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diperlukan, termasuk perawatan paliatif, di lembaga kesehatan masyarakat. Kerjasama
harus diperluas untuk membangun hubungan dengan hospice yang sesuai, jika tersedia,
yang menyediakan perawatan khusus untuk pasien dengan penyakit mematikan.
Grasi dari presiden atau grasi nasional: Di banyak negara ada mekanisme untuk mengampuni
tahanan. Selain itu dalam beberapa kelompok negara tahanan dapat diampuni dan
dibebaskan atas dasar hukum yang spesifik yang menargetkan kategori terpilih dari tahanan
atau pelanggaran.158 Biasanya grasi adalah tindakan individual untuk ampunan yang
diberikan oleh presiden, raja, bertindak berdasarkan rekomendasi dari komite atau komisi,
kementerian atau badan lain yang bertanggung jawab untuk meninjau pengajuan
grasi. Grasi dapat mengakibatkan pembebasan tahanan yang bersangkutan setelah
lamanya masa—seringkali besar—tahanan dijalankan (biasanya berlaku dalam kasuskasus pelanggaran kecil) atau dalam keringanan hukuman, yang sering berlaku di kasus
hukuman mati. Agar efektif, aturan dan prosedur yang berkaitan dengan pengajuan
grasi harus jelas dan tahanan harus memiliki akses ke penasehat hukum dan, jika
perlu, bantuan hukum, untuk memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pengajuan
tersebut.
11. Amnesti
Amnesti adalah tindakan dimana kekuasaan legislatif menghilangkan konsekuensi pidana
pelanggaran tertentu, menghentikan penuntutan dan membatalkan keputusan. Amnesti
dapat diberikan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi atau transisi dari negara-negara
berkembang dari konflik dan rezim politik yang menindas. Amnesti harus dibedakan
dari pembebasan semua orang yang ditahan dalam kaitannya dengan konflik bersenjata,
seperti tawanan perang dan interniran sipil, tanpa penundaan setelah perang berakhir,
kecuali mereka menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.159
Ketentuan khusus untuk memberikan amnesti diatur dalam hukum humaniter
internasional (HHI) berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional (NIAC),
tetapi amnesti ini tidak mencakup kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan
selama konflik. Pasal 6 (5) dari Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949,
dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional
(Protokol II), 8 Juni 1977, menyatakan: "Pada akhir perang, pihak berwenang terkait
akan berusaha untuk memberikan amnesti seluas mungkin kepada orang yang telah
terlibat dalam konflik bersenjata, atau mereka yang dirampas kebebasannya karena alasan
yang berkaitan dengan konflik bersenjata, apakah mereka diasingkan atau ditahan."
Amnesti ini tidak mencakup kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan
selama konflik.
158
Sebagai contoh, di Ekuador, berdasarkan hukum yang disetujui pada bulan Juli 2008, pengampunan nasional
diperkenalkan untuk semua orang yang telah dihukum karena perdagangan, transportasi, perolehan atau kepemilikan
zat ilegal dan memenuhi kriteria sebagai berikut: bahwa tahanan telah menerima hukumannya, bahwa hukuman itu
adalah pelanggaran pertamanya, bahwa jumlah zat ilegal yang dibawa adalah dua kilogram atau kurang, dan bahwa
tahanan telah menyelesaikan setidaknya 10 persen (atau setidaknya satu tahun ) masa hukumannya. Menurut Lembaga
Pembela Umum, 2.300 orang yang ditahan berdasarkan UU 108, yang digunakan untuk menerapkan kebijakan yang
berorientasi pada penegakan hukum baru tentang obat-obatan pada tahun 1989, yang akhirnya diberi ampunan. (Lihat:
Sandra G. Edwards dan Coletta A.Youngers, “Drug Law Reform in Ecuador: Building Momentum for a More Effective,
Balanced and Realistic Approach”, Mei 2010, Transnational Institute. (http://www.druglawreform.info/en/publications/
legislative-reform-series-/item/368-drug-law-reform-in-ecuador).
159
Lihat Pasal 118, the Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (12 Agustuus1949); Pasal
133, the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (12 Agustus1949).
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Amnesti terutama dirancang untuk memfasilitasi rekonsiliasi tetapi dapat digunakan
untuk memperbaiki kondisi di penjara dengan mengurangi kepadatan dalam jangka
pendek, sementara strategi jangka panjang untuk pengurangan yang berkelanjutan
dalam populasi penjara sedang dikembangkan.
Meskipun mempunyai nilai jangka pendek, amnesti juga menimbulkan berbagai
tantangan:
•

Kepercayaan dan keyakinan publik dalam sistem peradilan dapat rusak karena
persepsi bahwa orang-orang yang dianggap terutama sebagai "penjahat" secara
teratur dibebaskan dari penjara, terlepas dari hukuman yang telah mereka
terima;160

•

Persepsi negatif masyarakat ini mempersulit reintegrasi sosial para tahanan,
sehingga dibebaskan;

•

Narapidana dapat dibebaskan dari penjara tanpa persiapan atau dukungan
sosial, sehingga dapat dengan cepat kembali ke penjara;161

•

Pembebasan tahanan yang menderita penyakit menular, seperti TBC dan
HIV/AIDS tanpa tindak lanjut yang tepat menimbulkan risiko bagi kesehatan
masyarakat;162

•

Tahanan sering dibebaskan karena mereka masuk ke dalam kategori tertentu
tanpa perkiraan risiko individu;163

•

Penggunaan amnesti umum yang periodik sebagai sarana untuk menanggapi
kepadatan penjara secara signifikan dapat menunda perkembangan dalam
mendiskusikan, menggunakan, dan menerapkan langkah-langkah jangka
panjang seperti mengembangkan alternatif hukuman penjara dalam hukum
dan praktek dan reformasi kebijakan hukuman.

Keprihatinan ini harus diperhitungkan ketika amnesti dipertimbangkan. Langkahlangkah berikut dapat dipertimbangkan:
•

Pemilihan atas mereka yang memenuhi syarat tersebut harus dibuat dengan
hati-hati, berdasarkan penilaian individu;

•

Masyarakat harus diberikan informasi lengkap tentang kategori/karakteristik
tahanan yang dibebaskan dan bagaimana seleksi telah dibuat;

•

Tindakan harus diambil untuk memastikan bahwa mereka yang memerlukan
perawatan medis lanjutan dirujuk ke layanan di masyarakat dan bahwa layanan
tersebut diinformasikan nama dan alamat orang tersebut untuk ditindaklanjuti;
dan

•

Amnesti tidak boleh menunda pengembangan dan implementasi strategi
jangka panjang dalam mengatasi masalah kepadatan penjara.

160
ICPS, Guidance Note 4, Dealing with Prison Overcrowding. (http://www.prisonstudies.org/info/downloads/gn4prison-overcrowding.pdf).
161
Ibid.
162
Ibid.
163
Ibid.
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REKOMENDASI KUNCI
HUKUMAN: UMUM
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan otoritas pemberi hukuman
•

Mengindividualkan
pelanggaran.

hukuman,

pertimbangkan

latar

belakang

pelaku

dan

perkara

•

Menyeimbangkan perlunya menghukum pelaku dan melindungi masyarakat dengan kebutuhan
untuk memfasilitasi rehabilitasi, dan dengan demikian mencegah pengulangan tindak pidana.

•

Menawarkan berbagai hukuman dalam undang-undang untuk memungkinkan pengadilan
menerapkan fleksibilitas dalam hukuman.

DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Mempertimbangkan tindakan dekriminalisasi yang harus masuk dalam lingkup kebijakan
perawatan sosial atau kesehatan, dan bukan hukum pidana, dan untuk mempertimbangkan
reklasifikasi pelanggaran kecil sebagai pelanggaran administratif.

•

Mempertimbangkan pilihan non-penahanan dalam menanggapi mereka yang tak membayar
denda dan hutang, daripada memberikan hukuman penjara.

•

Meninjau kategori kejahatan dengan maksud untuk mengevaluasi kembali tingkat
keseriusannya.

HUKUMAN PENJARA ANAK-ANAK SEBAGAI UPAYA TERAKHIR
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Memberikan pertimbangan untuk meninjau usia tanggungjawab pidana dalam undang-undang,
dan tepat bila menaikannya untuk memastikan bahwa usia pelaku, minimal, tidak di bawah
12. Untuk memastikan bahwa langkah-langkah efektif ditetapkan untuk menentukan usia
pelaku yang muda oleh badan independen dan berkualitas, jika diperlukan, untuk menghindari
perlakukan orang-orang di bawah usia 18 sebagai orang dewasa dan untuk menghindari
penuntutan pidana mereka yang berada di bawah usia tanggung jawab pidana.

•

Dekriminalisasi pelanggaran status dan jangan pernah menghukum korban anak-anak. Untuk
mengembangkan sistem peradilan anak dan kebijakan hukuman yang bertujuan untuk
menghindari pelembagaan anak dan yang menanggapi secara konstruktif anak-anak yang
melakukan pelanggaran, mengatasi penyebab kejahatan yang dilakukan dan kebutuhan
rehabilitasi, dengan penghormatan penuh pada prinsip mendukung kepentingan terbaik
anak.

PEMBATASAN PEMBERIAN HUKUMAN SEUMUR HIDUP
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk memastikan bahwa hukuman seumur hidup hanya dikenakan pada pelaku yang
telah melakukan kejahatan yang paling serius dan hanya jika benar-benar diperlukan untuk
melindungi masyarakat.

•

Tidak memaksakan hukuman seumur hidup pada remaja di bawah usia 18.

•

Untuk memastikan bahwa semua tahanan yang dihukum seumur hidup memiliki kemungkinan
bebas pada suatu saat, setelah jangka waktu tertentu dari hukuman penjara yang dijalankan,
dan untuk menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan keputusan pembebasan
tersebut didasarkan pada penilaian risiko obyektif oleh badan yang berkualitas, seperti dewan
pembebasan bersyarat.

•

Membuat ketentuan hukum yang diperlukan dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa,
setelah penghapusan hukuman mati, pengadilan diberi kewenangan untuk meninjau semua
kasus, termasuk kewajaran prosedur persidangan, dan memiliki wewenang untuk memaksakan
hukuman penjara yang sesuai dengan pelanggaran.

63

64

PANDUAN TENTANG STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

MERASIONALKAN HUKUMAN LAIN
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan otoritas pemberi hukuman
•

Mengejar kebijakan kriminal di mana hukuman jangka panjang diberikan hanya jika mereka
perlu dijustifikasi untuk melindungi masyarakat.

•

Tidak secara otomatis menggunakan keputusan sebelumnya sebagai faktor yang memberatkan
dalam memberi hukuman.

MEMPERKENALKAN ALTERNATIF HUKUMAN PENJARA
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Meninjau ulang undang-undang untuk memastikan ia mencakup sejumlah dan berbagai
langkah-langkah non penahanan yang cukup dan sanksi yang tersedia untuk pengadilan,
untuk mengurangi pemberian penahanan pra-ajudikasi dan penjara.

Lihat rekomendasi yang lebih rinci dalam bab F.
MEMPERTIMBANGKAN KAPASITAS PENJARA DALAM PEMBERLAKUAN PENAHANAN
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Melarang pemenjaraan orang-orang di penjara yang tidak dapat menyediakan hunian dan
perawatan dengan standar yang dapat diterima secara internasional dan nasional karena
padatnya penjara. Dalam konteks ini, mempertimbangkan untuk mengganti keputusan
penahanan pra-ajudikasi atau hukuman penjara dengan langkah alternatif atau untuk menunda
hukuman sampai saatnya ketika ruang penjara sudah tersedia.

•

Mempertimbangkan memberikan tanggung jawab tanggung jawab pengadilan untuk
memastikan bahwa hak internasional dan, di sebagian besar negara, konstitusional tahanan
akan hunian yang sesuai dengan persyaratan martabat manusia dihormati di semua tahapan
proses peradilan.

MEREFORMASI UNDANG-UNDANG
PELANGGARAN NARKOBA

DAN

KEBIJAKAN

YANG

BERKAITAN

DENGAN

Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Mengembangkan strategi nasional, termasuk reformasi undang-undang yang menyediakan
kerangka hukum yang manusiawi dan adil berkenaan dengan tindak narkoba, dan perluasan
kebijakan dan sumber daya di bidang pencegahan, pengurangan dampak buruk, pengobatan
dan reintegrasi sosial.

•

Mempertimbangkan untuk mengurangi kriminalisasi pelanggaran narkoba tertentu, seperti
penggunaan dan kepemilikan untuk konsumsi pribadi.

•

Memperkenalkan, dalam hukum dan praktek, pengalihan pelaku pelanggaran narkoba tertentu
dari sistem peradilan pidana ke layanan dan perawatan di masyarakat.

•

Meninjau undang-undang untuk membuat perbedaan yang jelas antara berbagai pelaku di
pasar narkoba dan dalam konteks ini mempertimbangkan pengurangan keparahan sanksi untuk
pelanggaran narkoba ringan. Memperkenalkan alternatif konstruktif, seperti pelatihan kejuruan
dan pendidikan, dalam kasus pelanggaran ringan, sehingga populasi penjara berkurang.

•

Berinvestasi dalam penyediaan pengobatan ketergantungan obat yang memadai dan dapat
diakses di masyarakat, diberikan dalam pelayanan kesehatan nasional, dalam rangka untuk
memastikan bahwa mereka dialihkan dari sistem peradilan pidana untuk menerima pengobatan
dan perawatan yang menjadi hak mereka.

•

Berinvestasi dalam program pencegahan narkoba berbasis bukti, seperti informasi besarbesaran dan kegiatan peningkatan kesadaran tentang penggunaan narkoba dan risiko yang
terkait dengan penggunaan narkoba, dengan informasi di mana tempat untuk mengakses
bantuan.
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PELAKU PELANGGARAN DENGAN KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN MENTAL
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan dan aktor peradilan pidana
•

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perawatan kesehatan yang memadai
pada populasi umum dan untuk meningkatkan akses ke pelayanan perawatan kesehatan
oleh masyarakat miskin, gelandangan, pengangguran dan orang-orang penyandang cacat
mental, sebagai langkah pertama menuju mengurangi hukuman penjara yang tidak perlu dan
berbahaya bagi pelaku dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental.

•

Jangan menggunakan alasan kurangnya layanan kesehatan mental masyarakat untuk
membenarkan pemenjaraan terhadap orang-orang dengan cacat mental dan tegas melarang
penjara tersebut oleh hukum.

•

menilai kembali kebijakan hukuman, yang mengarah ke peningkatan hukuman penjara
kelompok yang kurang beruntung, seperti pelaku pelanggaran penyandang cacat mental,
pelanggaran non-kekerasan, di lembaga-lembaga yang tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan reintegrasi sosial kelompok rentan.

PEMBEBASAN KARENA BELAS KASIHAN DAN MEKANISME GRASI PRESIDEN/NASIONAL
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Mempertimbangkan untuk meningkatkan penggunaan pembebasan karena iba dengan
alasan usia, kesehatan, cacat atau penyakit mematikan dan untuk menyederhanakan prosedur
pengajuan pembebasan karena iba, di mana diperlukan.

•

Meninjau aturan-aturan mekanisme grasi luar biasa lainnya untuk memastikan bahwa mereka
dapat diakses dan diterapkan secara konsisten dan adil.

AMNESTI
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Mempertimbangkan menggunakan amnesti untuk mengurangi kepadatan dalam jangka
pendek.

•

Untuk memastikan bahwa pemilihan mereka yang memenuhi syarat dibuat dengan hati-hati,
oleh suatu badan yang sesuai dan berkualitas, berdasarkan penilaian risiko individu.

•

Menetapkan aturan dan mekanisme untuk memastikan tindak lanjut dari mereka yang
membutuhkan perawatan medis lanjutan di masyarakat.

•

Memastikan bahwa amnesti tidak menunda pengembangan dan implementasi strategi jangka
panjang untuk mengatasi masalah kepadatan di penjara.
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BAB C.		 MEMPERBAIKI EFISIENSI SISTEM PERADILAN PIDANA
Sementara reformasi undang-undang adalah hal penting untuk memastikan bahwa aktor
peradilan pidana memiliki dasar hukum yang diperlukan untuk mengambil keputusan
dan melaksanakan langkah-langkah yang dapat mengurangi pemberian hukuman
penjara, undang-undang hanya dapat berguna jika lembaga dari fungsi sistem peradilan
pidana berfungsi dengan benar. Sebuah sistem peradilan pidana yang tidak efisien
dapat menimbulkan penundaan yang signifikan dalam memberikan keadilan,
menyebabkan orang-orang—termasuk mereka yang pada akhirnya didapati bersalah—
ditahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sebelum dibawa ke pengadilan,
dan proses persidangan itu sendiri dapat diperpanjang secara berlebihan, sebelum
putusan akhir diberikan.
Sebagaimana dibahas dalam bagian I, Bab B mungkin ada banyak alasan untuk saling
memperkuat alasan ketidakefisiensian.
Faktor kunci yang mendasari mungkin termasuk:
•

Jumlah dan pelatihan pelaku peradilan pidana yang tak memadai, seperti
polisi, jaksa, hakim dan staf penjara;

•

Kurangnya sumber daya dan kapasitas teknis lembaga dan pelaku peradilan
pidana;

•

Kurangnya kerjasama antara lembaga peradilan pidana, seperti kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan administrasi penjara;

•

Proses peradilan pidana yang tak pratis dan rumit, dengan birokrasi yang
berlebihan, yang menciptakan penundaan sistemik;

•

Kurangnya data yang dapat diandalkan tentang tahanan yang ditahan dalam
penahanan pra-ajudikasi dan penjara;

•

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Ketika faktor-faktor pemicunya tidak diatasi secara komprehensif, penumpukan kasus
di pengadilan pun terjadi, sering mengakibatkan kepadatan di penjara.
1.

Mengembangkan kemampuan aktor peradilan pidana

Efisiensi dan efektivitas sistem untuk memberikan keadilan sesuai dengan standar
internasional dan regional yang ditetapkan akan sangat tergantung pada aktor utama
dalam sistem. Mereka adalah hakim, jaksa, pengacara, polisi dan staf penjara. Semua
aktor peradilan pidana ini terlibat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil
di seluruh sistem yang berdampak pada jumlah populasi penjara. Dengan mengambil
keputusan yang mendukung keadilan melalui pemberian hukuman penjara minimum,
mereka bisa berkontribusi untuk mengurangi arus masuk ke dalam penjara. Dengan
memenuhi tanggung jawab mereka secara adil dan efisien, mereka dapat mengurangi
penundaan yang tidak perlu, hukuman yang tidak adil dan meningkatkan prospek
reintegrasi sosial narapidana. Kualifikasi dan perilaku etis mereka dalam pelaksanaan
tugas mereka dengan integritas dan bebas dari korupsi sangat penting bagi sistemuntuk
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diberikan. Standar internasional dan regional telah dikembangkan untuk memberikan
bimbingan dalam perekrutan dan pelatihan personil peradilan pidana.164
1.1 Prosedur perekrutan dan pelatihan
Salah satu persyaratan utama adalah menetapkan mekanisme untuk menarik individu
berkualitas tinggi untuk melayani dalam sistem peradilan pidana, melalui prosedur
perekrutan yang transparan dan berbasis manfaat. Bidang pengembangan kapasitas
dan pelatihan harus mencakup: hak asasi tahanan dan narapidana, termasuk hak
mereka untuk mendapattkan penasihat hukum saat penangkapan; kriteria pengambilan
keputusan tentang penangkapan dan penuntutan; pedoman pada pengalihan dari
sistem peradilan pidana, teknik investigasi yang sesuai dengan persyaratan standar
internasional, pengadilan dan hukuman yang adil, reintegrasi sosial narapidana dan
keputusan pembebasan dini. Pelatihan harus menekankan perilaku etis dan larangan
segala bentuk korupsi.
1.2 Evaluasi kinerja
Evaluasi kinerja dari para aktor peradilan pidana mungkin perlu ditinjau, sehingga
tidak didasarkan pada jumlah penangkapan dan keputusan, tetapi pada kriteria yang
mengukur efisiensi kegiatan peradilan pidana, dalam hal kepatuhan mereka pada
standar hak asasi manusia internasional, yang, antara lain, aturan bahwa hukuman
penjara harus digunakan dengan hemat, dan kesesuaian respon peradilan pidana
terhadap pelanggaran yang dilakukan, serta karakteristik dari tersangka atau pelaku
yang terlibat.
Agar efektif, pertimbangan harus diberikan untuk menyertai tinjauan tersebut dengan
tindakan lain, seperti penghapusan "target penangkapan" (lihat bab E, ayat 1), dan
meningkatkan wewenang polisi dan jaksa untuk mengalihkan kasus yang sesuai jauh dari
proses formal dalam sistem peradilan pidana, misalnya, untuk mekanisme penyelesaian
sengketa alternatif (lihat bab E, bagian 3).
1.3 Sumber daya memadai dan investasi
Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa aktor peradilan pidana dapat melaksanakan
fungsinya secara efektif, dan sesuai dengan standar internasional. Hal ini membutuhkan
alokasi anggaran yang memadai bagi administrasi peradilan pidana agar sistem
berfungsi secara efisien dan efektif. Dengan berinvestasi dalam aparat peradilan pidana,
penghematan dapat dilakukan dalam jangka panjang, dengan pengurangan penundaan
dalam proses peradilan pidana, pemberian hukuman penjara, dan biaya jaminan penjara,
sedangkan kepercayaan dalam sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan.
2.

Meningkatkan mekanisme kerja sama antar lembaga peradilan pidana

Salah satu penyebab utama kelebihan kasus di pengadilan dan kepadatan di penjara
adalah kurangnya pertukaran informasi antara aktor peradilan pidana yang mengambil
keputusan (atau gagal mengambil keputusan) tanpa pengetahuan yang memadai
164
Contoh, Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan; Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara;
Pedoman Peran Jaksa; Kode Etik Penegakan Hukum Resmi; Prinsip Bangalore tentang Perilaku Peradilan, antara lain.

67

68

PANDUAN TENTANG STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

tentang kasus individual, serta situasi keseluruhannya. Penyebab penundaan dalam
proses peradilan pidana harus ditangani bersama sehingga penumpukan kasus dapat
siatasi secara sistematis dan tekanan pada penjara terlepas dengan aksi bersama dari
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menetapkan mekanisme kerja sama antara
lembaga peradilan pidana dapat membantu mengurangi, khususnya, populasi penjara
pra-ajudikasi secara signifikan dengan mempercepat pemrosesan kasus, memastikan
bahwa terdakwa dihadapkan ke pengadilan tepat waktu, dan bahwa mereka yang telah
ditahan melebihi batas waktu dapat dilepaskan.
Beberapa contoh praktek yang baik telah muncul. Misalnya, dalam kerangka Inisiatif
Berantai, kerjasama antara pengadilan, jaksa dan penjara, serta dengan layanan
sosial, tokoh masyarakat setempat dan LSM, dibentuk/diperbaiki di Kenya, Malawi,
Uganda dan Republik Tanzania dengan pertemuan rutin, kunjungan penjara bersama,
pengembangan dan distribusi standar kinerja yang disepakati, yang berhasil mempercepat
pemrosesan kasus dan pelepasan tahanan yang didapati dipenjara secara tidak sah.165
Contoh lain, seperti Kasus Komite Koordinasi di Bangladesh dan Komite Pengguna
Pengadilan di Afrika Selatan juga telah menunjukkan bagaimana koordinasi antara
aktor peradilan di tingkat lokal dapat mengatasi masalah kepadatan dengan biaya yang
sangat rendah atau bahkan tidak ada.
Kamboja—Dialog antara pemangku kepentingan yang berbeda yang berlangsung dengan
dukungan ICRC sebagai sarana untuk mencari solusi kepadatan penjara
ICRC memiliki sejarah panjang satu dekade dalam keterlibatan kemanusiaan di Kamboja,
dan telah mengunjungi penjara selama lebih dari 20 tahun. Di awal tahun 2000-an, lembaga
ini mulai bekerja dengan otoritas Kamboja dalam upaya untuk mengurangi efek gabungan
pada kehidupan tahanan karena kurangnya investasi jangka panjang dalam sarana dan terus
meningkatnya jumlah tahanan. Akses mendapatkan air minum yang sehat, ventilasi, sistem
pembuangan limbah dan dapur semuanya membaik. Ini menjadi jelas, bagaimanapun, bahwa
ada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menanggapi akar penyebab kepadatan penjara
jika upaya ICRC, dan orang-orang dari pemerintah Kamboja, terus memberikan manfaat
apapun kepada para tahanan.
Pada tahun 2010, bekerja sama dengan pemerintah Kamboja, ICRC menilai penyebab
signifikan dan pertumbuhan yang stabil dalam jumlah tahanan, untuk mengusulkan sarana
menghentikan atau membalikkan kecenderungan ini. Dalam sejumlah penjara Kamboja,
sistem sementara dibentuk untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang populasi
penjara.
Setelah penyampaian laporan hasil, selama 2011 dan 2012 ICRC didukung serangkaian
diskusi tingkat tinggi, antar-kementerian dan antar-lembaga. Kementerian Dalam Negeri,
Kehakiman, Ekonomi dan Keuangan, dan peradilan, penjara, polisi dan otoritas gendarmerie
membahas tantangan yang mereka hadapi dan kemungkinan solusi, mencapai konsensus
tentang sejumlah area.
Mekanisme koordinasi antar departemen dan antar-instansi tersebut telah memfasilitasi
pengembangan dari pemahaman umum akan masalah, mengembangkan rasa tanggung
jawab bersama dan telah menetapkan dasar untuk langkah-langkah yang lebih komprehensif
dan terkoordinasi.
Sumber: Berdasarkan materi dari delegasi ICRC di Bangkok

165
Indeks praktek yang baik dalam mengurangi penahanan pra-adjudikasi, Reformasi Pidana International (www.
penalreform.org) dan UNODC Handbook on improving access to Legal Aid in Africa, hal. 66.
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Filipina—Perwakilan lembaga peradilan bertemu sebagai bagian dari inisiatif Call for Action
(CFA) untuk mengatasi kepadatan di Filipina
Selama lebih dari setengah abad, ICRC telah mengunjungi penjara dan tahanan di Filipina untuk
memastikan mereka menyediakan kondisi penahanan yang layak dan manusiawi. Pada tahun 2007,
ICRC mendukung inisiatif “Call for Action” dengan tujuan mengatasi masalah kepadatan.
Pihak berwenang dan lembaga pemerintah kunci di tingkat pusat dan daerah berupaya untuk
meningkatkan fasilitas penjara dan pelayanan kesehatan dan mengatasi kepadatan melalui alokasi
lebih banyak sumber daya, mobilisasi dalam kerangka proses “Call for Action”. Tiga kelompok kerja
terus mengatasi kekurangan dalam sistem peradilan pidana, dalam penundaan prosedural tertentu
(salah satu penyebab utama kepadatan), TB di tempat-tempat penahanan, dan masalah prasarana
penjara.
Dua kelompok kerja percontohan membahas masalah yang disebabkan oleh penundaan prosedural
dalam kasus narapidana di Penjara Manila dan Kota Tacloban dan cara-cara untuk meningkatkan
kerjasama antara lembaga peradilan pidana. Temuan dan rekomendasi mereka, dikombinasikan
dengan hasil evaluasi ICRC dari pencapaian inisiatif “Call for Action”, dimasukkan ke dalam diskusi
dengan Mahkamah Agung, hakim eksekutif, Kejaksaan Umum, Kantor Kepala Kejaksaan dan Biro
Manajemen Penjara dan ilmu pidana (BJMP) tentang langkah-langkah konkret untuk mengatasi
kepadatan penjara.
Hasilnya, dengan dukungan ICRC, sebuah gugus tugas diamanatkan oleh Mahkamah Agung untuk
mempercepat kasus-kasus narapidana di Penjara Kota Manila, dan manusia dan materi sumber daya
tambahan yang diberikan untuk memperbaiki manajemen pengarsipan di sana. Senat menerima
dokumen posisi ICRC pada RUU terkait penahanan yang berfokus pada perilaku pelonggaran waktu
yang baik dan hukuman penjara preventif.
Sumber: Laporan Tahunan ICRC 2011

Program kunjungan penjara bisa berperan penting untuk mengaktifkan koordinasi anta
lembga dan mendorong debat publik tentang reformasi untuk mengurangi populasi
penjara, seperti yang ditunjukan contoh di India.
India—membangun kerja sama antara aktor peradilan pidana
Di India, sebuah proyek komprehensif, yang dimulai dengan kunjungan ke penjara diselenggarakan
oleh Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), sebuah LSM internasional, berdampak pada
jumlah populasi penjara pra-ajudikasi. CHRI, yang melakukan kunjungan ke penjara di Madhya Pradesh,
Chhattisgarh, dan Rajasthan, menyadari bahwa perlu disediakannya sebuah platform umum untuk
fungsionaris lembaga peradilan pidana dalam menemukan cara meningkatkan koordinasi interdisipliner.
Akibatnya, seminar regional untuk orientasi pengunjung penjara non-resmi diselenggarakan dan pejabat
tinggi kehakiman, polisi, penjara, kejaksaan, dan layanan masa percobaan diundang untuk mengetuai
sesi yang berbeda. Sebagai bagian dari strategi untuk melibatkan beragam pejabat peradilan pidana,
kerja sama badan-badan konstitusional seperti Komisi Negara Hak Asasi Manusia dan Komisi Negara
untuk Perempuan juga diminta.
CHRI menyelenggarakan 11 seminar regional semacam itu di tiga negara. Pengulangan penekanan
pada koordinasi di tingkat lokal, serta di tingkat pembuatan kebijakan, mengakibatkan pembatasan
penahanan, dengan lebih banyak penggunaan yang tercipta dari langkah-langkah alternatif, dan
prosedur peradilan yang lebih cepat. Program ini berdampak pada populasi penjara pra-ajudikasi di
tiga negara di mana program ini dilaksanakan. Di Madhya Pradesh, misalnya, jumlah populasi penjara
pra-ajudikasi menurun selama tahun 2001-2003, dari 16.837 menjadi 13.993. Demikian pula, di
Chhattisgarh kecenderungan itu umumnya menurun, dari 4.921 menjadi 4.128. Di Rajasthan, populasi
pra-ajudikasi surut terus menerus, dari 8.737 pada tahun 2001 menjadi 6,584 pada tahun 2003.
Sumber: Saxena, R. K., “Catalyst for Change: The Effect of Prison Visits on Pre-trial Detention in India”, dalam Justice
Initiatives, Open Society Institute, Pre-trial Detention (2008), hal. 57-69
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Kerjasama antar instansi dapat diformalkan dengan pembentukan sebuah badan
penasehat yang terdiri dari perwakilan lembaga peradilan pidana kunci. Badan tersebut
juga dapat mencakup pakar independen dan perwakilan masyarakat sipil, sehingga
memperluas dan mendiversifikasi keahlian badan tersebut dan melibatkan masyarakat
sipil secara aktif dalam proses reformasi. Lihat contoh Panama dalam kotak.
Dewan Kebijakan Penjara di Panama
“Dewan Kebijakan Penjara” di Panama, menyatukan Departemen Pemerintahan, Mahkamah
Peradilan, Jaksa Agung, Ombudsman, administrasi penjara, DPR, gereja, pengacara, Universitas, polisi
dan LSM hak asasi manusia, antara lain, dengan tujuan mendefinisikan kebijakan penjara, menyajikan
rekomendasi tentang infrastruktur, program konseling dan pelatihan, serta menganalisis situasi di
penjara, dan berusaha mencari solusi terkoordinasi dari tantangan yang dihadapi.
Sumber: UNODC Regional Office for Central America and the Caribbean in Panama (ROPAN)

Lihat bab D untuk diskusi tentang bagaimana penyedia bantuan hukum non-negara
telah berhasil mendorong dan memfasilitasi mekanisme kerjasama reguler antara aktor
peradilan pidana.
3.

Menyederhanakan dan mempercepat proses imunisasi meliputi peradilan
pidana

Di banyak negara, peradilan pidana dan proses administrasi pengadilan yang tidak
praktis dan rumit, seringkali karena aturan dan prosedurnya sudah usang. Hal ini
mungkin termasuk dokumentasi yang berlebihan atau banyaknya instansi/pejabat yang
harus terlibat untuk memulai satu tindakan sederhana, diperparah dengan hilangnya
dokumen, kurangnya pertukaran informasi antara lembaga dan catatan data yang
tidak akurat. Selain itu, tantangan yang ditemui oleh banyak tersangka dan keluarga
mereka, dalam menemukan jalan mereka dalam dunia birokrasi yang rumit dan asing
ini memberikan lahan yang subur bagi polisi, jaksa dan staf pengadilan dalam memicu
aksi suap agar menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk mempercepar proses
sebuah kasus. Tinjauan menyeluruh dari pelaksanaan proses peradilan pidana, termasuk
prosedur administrasi pengadilan, dapat membantu mengindentifikasi bagaimana
mereka disederhanakan.
Contohnya:
•

Hukum acara dapat disederhanakan untuk memungkinkan pengadilan
menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memproses kasus ringan dan
menyisihkan banyak waktu untuk memproses kasus serius dan rumit. Sebagai
contoh, jumlah lembaga atau pejabat yang harus terlibat dalam mengambil
keputusan yang sederhana dan jumlah prosedur dan dokumen yang harus
digunakan dapat ditinjau dan dikurangi, jika tidak lagi sah (misalnya prosedur
yang merupakan warisan pemerintahan kolonial dengan tingkat hirarki tidak
lagi relevan dalam konteks saat ini);

•

Saat sumber daya memungkinkan, waktu dan usaha dapat dihemat dan
efisiensi ditingkatkan dengan penggunaan teknologi kontemporer yang lebih
baik, (misalnya sistem pelacakan kasus berbasis komputer);
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•

Langkah-langkah dapat ditetapkan untuk memastikan bahwa kasus-kasus
disaring pada tahap awal untuk memastikan bahwa kasus-kasus kecil yang
tidak akan dibuktikan di pengadilan bisa dilepaskan; bahwa pertimbangan awal
diberikan kepada pengalihan kasus yang memenuhi syarat sistem peradilan
pidana, dan bahwa kasus orang-orang yang berada dalam penahanan ditangani
sebagai prioritas;

•

Proses ini dapat dipercepat dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga yang
terlibat disatukan melalui pertemuan rutin untuk berbagi informasi, sebagai
anggota badan manajemen kasus atau dewan kebijakan penjara, seperti yang
dibahas dalam bagian 2 di atas.

Tawar menawar hukuman (plea-bargaining), yang dapat menyelesaikan kasus pidana
tanpa pengadilan sebagai hasil dari kesepakatan pembelaan, sering disarankan sebagai
solusi praktis dan efektif untuk mengurangi beban kasus pengadilan, dan dapat dianggap
sebagai pilihan. Namun, praktek tawar menawar hukuman telah menimbulkan sejumlah
kekhawatiran di kalangan ahli hukum pidana, termasuk bahwa ia dapat dianggap
sebagai praktik koersif, ketika "tawar-menawar" dilakukan secara rahasia, terutama di
negara-negara dimana penganiayaan dan pengakuan paksa bukanlah hal yang umum,
yang dapat melanggar hak praduga tak bersalah dan bahwa hal itu dapat menyebabkan
pelebaran-jaringan, karena semua pengakuan bersalah, yang adalah inti dari tawarmenawar hukuman, selalu mengarah pada keputusan dan hukuman.166 Risiko dari masa
penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan terdakwa dipaksa
mengaku bersalah untuk mempercepat proses persidangan dan pembebasan mereka,
yang dapat diperburuk oleh kurangnya nasihat hukum yang efektif.167
Ini adalah praktek yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan pengamanan
yang dipersiapkan untuk mengurangi kemungkinan menyalahgunakan sistem dan
peluang bagi praktek korupsi, seperti pertukaran suap sebagai bagian dari proses
negosiasi. Tindakan tersebut mungkin meliputi:168
•

Memastikan bahwa, sebelum tawar menawar hukuman terjadi, semua fakta
tentang hukuman yang diperkirakan terbukti tanpa keraguan;

•

Mengadakan audiensi publik dalam setiap kasus dengan maksud untuk
menghilangkan kekurangan akuntabilitas publik yang mugkin dimiliki oleh
sistem tawar menawar hukuman—meskipun tidak perlu menjadi sidang yang
utuh (misalnya sebuah konferensi pra-ajudikasi);

•

Memastikan partisipasi wajib penasihat hukum dalam semua prosedur
permohonan tawar menawar dan memberikan bantuan hukum bebas biaya,
jika diperlukan;

166
Lihat contoh McCoy, Candice, "Plea Bargaining as Coercion: The Trial Penalty and Plea Bargaining Reform",
dalam Criminal Law Quarterly, Volume 50, terbitan 1-2, hal. 128-147; Langbein, J. "Torture and Plea Bargaining". The
University of Chicago Law Review, Vol. 46, No. 1 (Musim Gugur, 1978), hal. 3-22 dan Schulhofer, S., "Plea Bargaining
as Disaster" (1992), 101 Jurnal Hukum Yale 1979 dan Forum Ahli tentang Peradilan Pidana untuk Asia Tengah, OSCE/
ODIHR, 17-18 Juni 2010, Dushanbe, Tajikistan, hal. 5, yang merekomendasikan, antara lain, bahwa "proses dipercepat,
terutama permohonan tawar menawar, tidak boleh digunakan dalam sistem peradilan pidana di mana proses praadjudikasi terganggu oleh perlakuan dan pengakuan paksa, dan di mana akses ke bantuan hukum profesional pun
terbatas."
167
Ditahan tanpa diadili: Pengadilan yang Adil respon International terhadap Komisi Green Paper Eropa tentang
penahanan, Fair Trials International, Oktober 2011, hal. 10.
168
McCoy, C. op. cit., hal. 40 dan Forum Ahli tentang Peradilan Pidana untuk Asia Tengah, OSCE/ODIHR, 17-18
Juni 2010, Dushanbe, Tajikistan, hal. 5.
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•

Mempertimbangkan untuk menggunakan permohonan tawar menawar hanya
dalam kasus di mana masa hukuman penjara terhadap pelanggaran berpotensi
pendek (misalnya satu tahun).

Penasihat hukum telah berperan dalam membantu mempercepat proses peradilan
pidana dengan memikull tanggung jawab untuk beberapa tugas yang disarankanyang
tercantum di atas, di sejumlah negara, seperti yang dibahas dalam bab D.
4.

Meningkatkan sistem manajemen data tahanan

Registrasi akurat tentang rincian semua tahanan merupakan persyaratan hukum
internasional.169 Selain itu, menciptakan dan memelihara data tahanan merupakan
komponen penting dari manajemen penjara yang efektif dan memainkan peran penting
dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi penjara. Jumlah orang
yang ditahan, klasifikasi mereka, bersama dengan kesehatan dan rehabilitatif kebutuhan
mereka menyediakan informasi penting bagi manajer penjara untuk mengidentifikasi
persyaratan sumber daya, menetapkan anggaran, menangani kesehatan dan kemanan,
dan mengembangkan program rehabilitatif dan pengobatan yang tepat. Informasi
yang akurat tentang mereka yang ditahan di penjara juga penting untuk meningkatkan
perlindungan narapidana dan akses mereka terhadap keadilan—termasuk pencegahan
penghilangan, penyiksaan dan penganiayaan, memantau kasus mereka, tanggal sidang,
hukuman, kelayakan untuk pembebasan dini dan tanggal pembebasan.
Pada prakteknya, dalam banyak sistem penjara, informasi tahanan yang akurat
sangat kurang. Hal ini secara signifikan melemahkan kemungkinan dalam mengikuti
kasus tahanan individual secara sistematis, dan secara akurat dan komprehensif
mengidentifikasi kontributor utama pertumbuhan jumlah tahanan dan identifikasi
selanjutnya atas tindakan yang relevan dan tepat disepakati dan terkoordinasi di seluruh
instansi terkait.
Dalam rangka memastikan bahwa dasar informasi yang akurat tersedia untuk mendukung
strategi dalam mengurangi kepadatan di penjara:
•

Administrasi penjara harus mengembangkan sistem manajemen data tahanan
dan menyimpan data terbaru sesuai dengan prinsip praktik yang baik dan
standar internasional;

•

Administrasi penjara dan pengadilan disarankan untuk membangun saluran
yang efektif untuk pertukaran informasi, terutama pada kasus-kasus tahanan
pra-ajudikasi; dan

•

Administrasi penjara harus memastikan bahwa mekanisme pemantauan
berkala dari data tersebut dibentuk untuk memfasilitasi transportasi tahanan
tepat waktu menuju pengadilan pada tanggal sidang atau untuk mengingatkan
pengadilan tentang perpanjangan masa tahanan di penjara, serta untuk
memastikan bahwa tahanan dibebaskan pada akhir hukuman mereka.

169
Prinsip-prinsip tentang Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Di luar Hukum, Eksekusi Cepat dan Sewenangwenang, Pasal 6; Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Pasal 10, SMR, Aturan 7;
Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Setiap Bentuk penahanan atau Pemenjaraan,
Prinsip 12.
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Mengembangkan sistem pengelolaan data tahanan dan kerjasama antar lembaga di
Lebanon
Dalam kerangka program bantuan teknis UNODC kepada Departemen Kehakiman (Menkeh) di Lebanon,
sebuah proyek percontohan tentang sistem pengelolaan data di penjara telah diimplementasikan di
penjara Roumieh di Beirut melalui desain perangkat lunak khusus untuk tahanan sesuai dengan standar
dan norma internasional. Struktur perangkat lunak didasarkan pada data-baru tahanan individual yang
diisi menurut pengakuan oleh pekerja sosial, di samping data yang dikumpulkan selama penahanan
seperti jumlah kunjungan, program rehabilitasi dan perilaku tahanan, antara lain.
Sistem manajemen data dianggap menjadi alat pemantau yang penting bagi data individu tahanan. Hal
ini juga memungkinkan untuk generasi laporan pelacak-tahanan yang dianggap sebagai alat penting
bagi Komisi yang bertanggung jawab atas keputusan pembebasan dini di penjara Roumieh.
Dalam rangka mempersiapkan dasar untuk kelancaran transfer manajemen penjara dari Kementerian
Dalam Negeri kepada Menteri Kehakiman (Menkeh), sistem manajemen data langsung terkait dengan
administrasi penjara pusat di Kementrian kehakiman. Kaitan ini memungkinkan Kementrian kehakiman
untuk melacak kasus individu dan menangani secara efisien penundaan dalam prosedur peradilan.
Perangkat lunak ini juga memungkinkan Kementrian kehakiman untuk mengakses informasi rinci
mengenai kasus-kasus individual, termasuk pengadilan dan hakim yang bertanggung jawab, jenis
pelanggaran, lama masa penahanan pra-ajudikasi, dll. Jadi Kementrian kehakiman dapat melakukan
tindak lanjut kasus per kasus, mengidentifikasi kasus di mana undang-undang yang relevan tidak
diterapkan dengan benar dan mengeluarkan peraturan/catatan administrasi untuk menghindari
pelanggaran semacam itu, misalnya, dalam kaitannya dengan ketidaksesuaian dengan masa penahanan
maksimum pra-ajudikasi yang diperbolehkan oleh hukum.
Laporan yang dihasilkan pada bulan Juli 2011 menunjukkan penurunan yang jelas dalam jumlah
narapidana di penjara Roumieh, dari 3.757 narapidana di bulan Januari menjadi 2.633 pada bulan Juli
2011. Laporan-laporan ini juga mencerminkan dampak yang kecil tapi menggembirakan dari sistem
manajemen data pada lamanya prosedur peradilan: Pada bulan Januari 2011, 43,77 persen tahanan
dijatuhi hukuman dan 56,23 persen berada dalam penahanan pra-ajudikasi; pada bulan Juli, 57.54
persen tahanan dijatuhi hukuman dan 42.38 persen berada di penahanan pra-ajudikasi.
Analisis ini menyoroti pentingnya:
(1) sistem data penjara yang terkini dan fungsional;
(2) hubungan data dalam penjara individu ke titik sentral dalam kementerian yang bertanggung
jawab atas penjara, dan
(3) keterlibatan langsung dari otoritas peradilan dalam memantau tahanan dan hukuman
penjara.
Sumber: Kantor Program UNODC, Lebanon, 2011

Lihat UNODC Handbook on Prisoner File Management untuk panduan lebih lanjut.
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5.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

5.1 Pengawasan penjara
Keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif penting untuk memastikan, antara
lain, bahwa hirarki tingkat senior dalam administrasi penjara dan otoritas negara dibuat
agar menyadari, secara teratur, tantangan yang dihadapi dalam penjara, termasuk
tingkat dan dampak kepadatan.
Inspeksi penjara internal
Inspeksi penjara internal adalah inspeksi yang dilakukan pada individu penjara oleh staf
yang ditunjuk oleh administrasi penjara pusat. Inspeksi seperti ini umum di semua sistem
penjara dan dapat mencakup berbagai isu, seperti keamanan, keuangan, rehabilitasi
tahanan dan pelatihan staf. Dalam banyak administrasi, prosedur ini akan diukur
terhadap standar yang telah dikembangkan secara terpusat sehingga untuk memastikan
konsistensi antara penjara.170 Inspeksi tersebut memberikan kesempatan yang sangat baik
untuk mengukur tingkat kepadatan, dampak kepadatan pada manajemen penjara dan
rezim penjara, termasuk perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepadatan di fasilitas
penjara, dan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mengurangi tingkat
kepadatan secara nasional dan dalam penjara individual. Temuan inspeksi penjara juga
dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi kepada pembuat UU dan
para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk mengurangi
penahanan pra-ajudikasi atau hukuman penjara.
Pengawasan penjara eksternal
Jenis-jenis sistem pemantauan penjara eksternal sangat bervariasi dari satu negara ke
negara lain. Dalam beberapa hal, hakim memiliki peran pengawasan penjara, sementara
dalam hal lainnya jaksa Negara diperlukan untuk memastikan legalitas dan kondisi
penahanan. Dalam beberapa yurisdiksi inspektur kepala penjara mengunjungi penjara,
sementara di yurisdiksi lain komisi hak asasi manusia, ombudsman, dewan pengunjung
atau badan pemantau nasional lainnya memiliki kekuatan untuk menyelidiki dan
melaporkan kondisi penjara. Organisasi non-pemerintah sering diizinkan untuk
mengunjungi penjara untuk tujuan pemantauan.
Negara-negara yang telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi PBB menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam,Tidak Manusiawi atau Merendahkan
(OPCAT) diwajibkan untuk membentuk Mekanisme Pencegahan Nasional (NPMs)—
dewan pemantau khusus—yang memiliki akses ke semua tempat penahanan. Di tingkat
internasional, Sub-komite dari Komite PBB Menentang Penyiksaan memiliki wewenang
untuk mengunjungi semua tempat penahanan di negara-negara tersebut.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tempat-tempat penahanan
di lebih dari 90 negara. ICRC bertujuan untuk mengamankan perlakuan dan kondisi
penahanan yang manusiawi untuk semua orang yang dirampas kebebasannya, terlepas
dari alasan penangkapan dan penahanan mereka. Pada tahun 2011, delegasi ICRC
mengunjungi 1.869 tempat penahanan, memungkinkan mereka untuk menemui lebih
170
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dari 540.000 orang yang dirampas kebebasannya, banyak dari mereka yang hidup dalam
kondisi penjara yang penuh sesak.
Selain dukungan langsung kepada para tahanan dan keluarga mereka, tempat-tempat
penahanan dan manajemen penahanan, kegiatan ICRC mungkin mencakup:
•

Dukungan kepada pemerintah untuk menyiapkan sistem manajemen berkas
tahanan, mengatasi periode berlebihan dari penahanan pra-ajudikasi,
memastikan bahwa tahanan dibebaskan pada akhir hukuman mereka;

•

Fasilitasi pertukaran informasi dan mekanisme kerja sama antara berbagai
otoritas dan lembaga peradilan pidana yang bersangkutan;

•

Dukungan kepada pemerintah untuk menyiapkan mekanisme pengaduan,
mendorong pembentukan NPM sesuai dengan OPCAT.

Pada tingkat regional, Pelapor Khusus mengenai Kondisi Penjara di Afrika yang bekerja
di bawah Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat dan Komite Eropa
untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Tidak Manusiawi
atau Merendahkan (CPT) adalah badan Dewan Eropa. Keduanya memiliki hak untuk
mengunjungi tempat-tempat penahanan dan melaporkan kepada pemerintah negara
itu tentang temuan mereka. Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dapat
menyelidiki pelanggaran dalam individu negara dan menerima petisi dari individu.
Laporan dan rekomendasi dari badan-badan nasional dan internasional ini dapat
menjelaskan, dari perspektif independen, tentang situasi di penjara, termasuk kondisi di
mana tahanan hidup, pengobatan dan tingkat serta dampak kepadatan. Rekomendasi
mereka dapat membantu pemerintah untuk mengatasi tantangan dan memberikan
dasar persuasif pada rekomendasi tersebut untuk melakukan reformasi, di mana
mereka diperlukan. Pemantauan penjara eksternal oleh badan-badan nasional juga
dapat menjadi kunci untuk mengidentifikasi orang-orang yang harus dibebaskan dari
penjara, karena berbagai alasan.
Mengingat input positif yang dapat dimiliki inspeksi penjara dalam mengidentifikasi
tantangan dan membawa mereka ke hadapan otoritas peradilan pidana lainnya, serta
masyarakat:
•

•

•

Otoritas penjara didorong untuk memastikan bahwa inspeksi penjara internal
digunakan sebagai kesempatan untuk menilai tingkat kepadatan, serta
kemungkinan penyebab kepadatan tersebut, dalam sistem penjara dan penjara
individu, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang
dihadapi, yang dapat mencakup langkah-langkah praktis di tingkat lapangan
dan rekomendasi untuk legislatif dan ulasan kebijakan kepada instansi yang
berwenang;
Pihak berwenang juga didorong untuk bekerja sama dengan badan-badan
internasional, regional dan nasional yang bertanggung jawab untuk memantau
penjara;
Juga dianjurkan bahwa mereka meratifikasi OPCAT, di mana mereka belum
melakukannya, dan untuk memudahkan pengaturan NPMs.
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Sub-komite untuk Pencegahan Penyiksaan menyoroti kepadatan di fasilitas penahanan praajudikasi
“Sangat jelas bagi Sub-komite bahwa penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan dan penyalahgunaannya
adalah masalah umum yang perlu ditangani sebagai prioritas. Hal tersebut menciptakan atau
memberikan kontribusi terhadap masalah kepadatan endemik, yang dikenal luas di banyak Negara.
Sub-komite terperangah dengan kepuasan yang tampaknya mengelilingi penggunaan rutin penahanan
pra-ajudikasi untuk waktu yang lama dan kepadatan kronis yang dihasilkan, dan semua masalah yang
terkait. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ini adalah masalah yang terjadi di banyak Negara pihak
hingga Protokol Opsional. Situasi ini seharusnya tidak memerlukan kunjungan oleh Sub-komite (atau
NPM-nya) agar Negara Pihak memulai proses mengatasi masalah ini, karena mereka dalam hal apapun
terikat untuk melakukan sebagai konsekuensi dari komitmen hak asasi manusia yang sudah ada ... “
Sumber: Laporan tahunan keempat Sub-komite untuk Pencegahan Penyiksaan dan Penghukuman Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan, April-Desember 2010, 3 Februari 2011 (United Nations Ref: CAT/C/46/2)

•

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembentukan sistem pemantauan,
misalnya dengan menginspeksi hakim, untuk melakukan pengkajian status
hukum tahanan. Inspeksi peradilan tersebut dapat membantu mengidentifikasi
orang-orang yang mungkin telah lama ditahan dalam penahanan pra-ajudikasi,
mereka yang harus dibebaskan dengan jaminan, mereka yang memenuhi
syarat untuk sanksi alternatif, mereka yang telah ditahan lebih lama dari masa
hukuman mereka, mereka yang hukumannya telah selesai, namun belum
dibebaskan atau tahanan rentan seperti remaja dan wanita dengan anak-anak,
dimana penahanan pra-ajudikasi harus dihindari sejauh mungkin.

Pengawasan yudisial penjara di Kenya
Di Kenya praktek telah dikembangkan di mana hakim diberitahu - oleh penasihat hukum dan petugas
lapas—tentang kasus tahanan yang memenuhi syarat untuk pelayanan masyarakat tetapi–dengan
alasan apapun - tidak dipertimbangkan. Penilaian dilakukan oleh layanan masa percobaan dan dalam
kasus-kasus yang sesuai, pelanggar bisa dilepaskan untuk menyelesaikan hukumannya dengan
melakukan pelayanan masyarakat. Satu Hakim Pengadilan Tinggi yang merupakan Ketua Sekretariat
Komite CSO Nasional telah, khususnya, mengunjungi penjara dan mengubah pemberian hukuman
penjara singkat dengan pelayanan masyarakat dalam kasus-kasus yang sesuai. Selama tahun 2010
permintaan untuk melakukan penilaian dibuat sehubungan dengan 939 tahanan yang menjalani
hukuman. Dari 713 laporan yang disusun dan dalam 292 kasus hukuman diubah menjadi pelayanan
masyarakat. Direncanakan bahwa hingga 25 hakim mungkin bisa melakukan peran yang sama dalam
apa yang disebut Program menghilangkan kepadatan di masa depan.
Sumber: Feedback Probation Service 2005-10, Kenya Probation Service

5.2 Menghilangkan korupsi
Mungkin salah satu yang paling menantang, namun tugas penting yang harus
ditangani untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem peradilan pidana adalah
menghilangkan korupsi di kalangan aktor peradilan pidana. Korupsi memiliki dampak
yang signifikan pada jumlah orang yang ditangkap, ditahan dan dipenjarakan. Ada
risiko tertentu dari aksi suap yang diperlukan selama periode awal penangkapan ketika
keputusan diambil untuk menahan, peringatan atau pengalihan oleh aparat penegak
hukum.
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Kode Etik Pejabat Penegakan Hukum sangat jelas menyatakan bahwa korupsi dalam
segala bentuknya, serta usaha korupsi dilarang.171 Prinsip-prinsip Dasar tentang Kebebasan
Peradilan menetapkan prinsip-prinsip kebebasan, perekrutan dan pelatihan peradilan
untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas mereka bebas dari politik dan
tekanan lainnya, dengan integritas dan ketidakberpihakan. Pedoman tentang Peran
Jaksa mencakup prinsip-prinsip yang sama dan menggarisbawahi perlunya jaksa untuk
memiliki pendidikan dan pelatihan yang sesuai mengenai cita-cita dan tugas etis dari
lembaga mereka.172 Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore173 menekankan bahwa "integritas
penting dalam pelaksanaan yang tepat dari sebuah lembaga peradilan"174 Prinsip 4.14
menyatakan bahwa "Seorang hakim dan anggota keluarga hakim, seharusnya tidak
meminta, atau menerima, hadiah, warisan, pinjaman atau bantuan dalam kaitannya
dengan apapun yang dilakukan atau yang harus dilakukan atau dihilangkan oleh hakim
sehubungan dengan pelaksanaan tugas peradilan."
Ada berbagai langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dan menghilangkan
korupsi dalam sistem peradilan pidana. Berikut ini adalah beberapa bidang utama yang
perlu diperhatikan:
•

Prosedur rekrutmen dan pelatihan pejabat peradilan pidana adalah hal
penting. Perekrutan harus didasarkan pada kualifikasi pribadi dan prestasi,
orang-orang yang dipilih harus orang yang memilki integritas; dan prosedur
perekrutan harus transparan, obyektif dan tidak diskriminatif;

•

Pelatihan harus didasarkan pada nilai-nilai fundamental dari aturan hukum
dan perlindungan hak asasi manusia, dan termasuk pelatihan sesuai dengan
standar etika bagi para pejabat peradilan pidana;

•

Remunerasi yang memadai bagi para pejabat peradilan pidana juga merupakan
perlindungan utama terhadap segala jenis korupsi;

•

Perlindungan terhadap korupsi harus mencakup langkah-langkah untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas, seperti aturan yang memerlukan
rekaman yang seksama terhadap semua keputusan untuk menangkap, dengan
justifikasi, perkara penangkapan dan nama petugas yang menangkap;

•

Ada kebutuhan untuk memastikan pengawasan ketat, termasuk rantai
komando yang jelas, semua aparat penegak hukum yang bertanggung jawab
atas penangkapan dan penahanan;

•

Korupsi tidak dapat dikurangi dan diberantas secara berkelanjutan dengan
cara sedikit demi sedikit. Upaya pemberantasan korupsi di antara semua pelaku
peradilan pidana harus ditempatkan dalam suatu strategi yang komprehensif
secara keseluruhan, sejalan dengan Konvensi PBB melawan Korupsi. Peralatan
dan publikasi yang dikembangkan oleh UNODC dapat membantu negaranegara dalam melaksanakan ketentuan Konvensi.

Kode Etik Penegakan Hukum Pejabat, Pasal 7.
Pedoman tentang Peranan Jaksa, Pedoman 1 dan 2 (b).
173
Kode Etik Yudisial Draf Bangalore 2001 yang digunakan oleh Kelompok Yudisial tentang Penguatan Integritas
Yudisial, sebagaimana telah diubah pada Pertemuan Meja Bundar Kepala Hakim diadakan di Istana Perdamaian, Den
Haag, November 25-26, 2002.
174
Nilai 3: Integritas; Prinsip
171
172
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REKOMENDASI KUNCI
MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PERADILAN PIDANA
Membangun kapasitas aktor peradilan pidana
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk mengembangkan dan melaksanakan pembangunan kapasitas dan program pelatihan
bagi para aktor peradilan pidana, yang meliputi hak asasi manusia para tahanan dan narapidana;
kriteria untuk pembuatan keputusan tentang penangkapan dan penuntutan; pedoman
pengalihan dari sistem peradilan pidana; teknik investigasi yang sesuai dengan persyaratan
standar internasional; pengadilan dan hukuman yang adil; reintegrasi sosial narapidana dan
keputusan bebas dini.

•

Untuk meninjau evaluasi kinerja aktor peradilan pidana untuk memastikan bahwa hal
itu didasarkan pada kriteria yang mengukur efisiensi kegiatan peradilan pidana, dalam hal
kepatuhan mereka terhadap standar hak asasi manusia internasional.

•

Untuk memastikan bahwa ada alokasi anggaran yang memadai untuk administrasi peradilan
pidana.

Meningkatkan mekanisme kerja sama antara lembaga peradilan pidana
Untuk semua aktor peradilan pidana—layanan kepolisian dan kejaksaan, pengadilan dan
administrasi penjara
•

Untuk menetapkan mekanisme kerjasama dalam mengatasi penyebab penundaan dalam proses
peradilan pidana, sehingga penumpukan kasus dapat diatasi secara sistematis dan tekanan
pada penjara terlepas oleh aksi bersama.

Menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan pidana
•

Untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap operasi dari proses peradilan pidana,
termasuk prosedur administrasi pengadilan, untuk mengidentifikasi bagaimana mereka dapat
disederhanakan, dalam rangka untuk mempercepat proses peradilan pidana.

Meningkatkan sistem manajemen data tahanan
Untuk petugas penjara
•

Untuk mengembangkan sistem manajemen data tahanan dan menyimpan data terkini.

•

Untuk membangun saluran pertukaran informasi yang efektif dengan pengadilan, terutama
pada kasus-kasus tahanan pra-ajudikasi.

•

Untuk memastikan bahwa mekanisme pemantauan berkala terhadap data tersebut dibentuk
untuk memfasilitasi transportasi tahanan ke pengadilan tepat waktu pada tanggal yang
ditetapkan untuk sidang atau untuk mengingatkan pengadilan mengenai masa tahanan yang
lama di penjara-penjara, serta untuk memastikan bahwa tahanan dibebaskan pada akhir
hukuman mereka.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Untuk pembuat kebijakan dan keputusan
•

Untuk memastikan bahwa inspeksi penjara internal digunakan sebagai kesempatan untuk
menilai tingkat kepadatan di sistem penjara dan penjara individu, serta kemungkinan dari
penyebab kepadatan tersebut, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah
yang dihadapi.

•

Untuk mempertimbangkan pembentukan sistem pemantauan, misalnya dengan memeriksa
hakim, untuk melakukan pengkajian status hukum tahanan.

•

Untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional, regional dan nasional yang bertanggung
jawab memantau penjara.
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•

Untuk meratifikasi OPCAT dan memfasilitasi pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional.

•

Untuk memastikan bahwa perekrutan pejabat peradilan pidana didasarkan pada kualifikasi
pribadi dan prestasi, orang-orang yang dipilih adalah individu yang memiliki integritas, dan
bahwa prosedur perekrutan transparan, obyektif dan tidak diskriminatif.

•

Untuk memastikan bahwa pelatihan pejabat peradilan pidana didasarkan pada nilai-nilai
fundamental dari aturan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dan termasuk pelatihan
tentang kepatuhan terhadap standar etika dan larangan pada segala bentuk korupsi.

•

Memberikan remunerasi yang memadai bagi para pejabat peradilan pidana untuk perlindungani
terhadap segala jenis korupsi;

•

Untuk menempatkan mekanisme pengawasan ketat, termasuk rantai komando yang jelas, pada
semua aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penahanan.

•

Untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di antara semua pelaku peradilan
pidana harus ditempatkan dalam suatu strategi yang komprehensif secara keseluruhan, sejalan
dengan Konvensi Anti Korupsi PBB.
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BAB D. AKSES KE PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
Memastikan bahwa tahanan dapat memperoleh manfaat dari bantuan penasehat
hukum selama proses pidana tidak hanya merupakan persyaratan utama dari hukum
internasional, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi penahanan,
durasi penahanan, hukuman yang tidak adil dan penjara.
Tergugat memiliki hak untuk memiliki pembela yang ditunjuk berdasarkan Pasal 14
(3) (d) ICCPR, ketika kepentingan peradilan membutuhkannya. Bantuan tersebut
bebas biaya ketika terdakwa tidak mampu membayar karena tidak cukup dana. Secara
umum diakui bahwa peradilan memerlukan bantuan hukum, setidaknya, setiap kali
orang tersebut dalam tahanan, kasus yang dapat mengakibatkan hukuman penjara atau
hukuman mati. Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara menetapkan bahwa,
dalam rangka untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama
mendapatkan keadilan, pemerintah wajib memberikan dana dan sumber daya lain
yang cukup untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang
beruntung.175
Pasal 6 (3) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia mencakup ketentuan yang sama.
Akses ke penasehat hukum adalah hak mutlak menurut Konvensi Amerika tentang Hak
Asasi Manusia, yang harus disediakan negara.176 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi
Manusia tidak membatasi bantuan hukum yang didanai negara untuk kasus-kasus
di mana kepentingan peradilan mengharuskan demikian. Juga tidak menyebutkan
ketidakmampuan terdakwa untuk membayar pengacara, sebagai syarat untuk kelayakan
bantuan hukum yang didanai negara. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan
Hak Rakyat tidak menyediakan bantuan hukum yang didanai negara ketika terdakwa
tidak mampu membayar bantuan hukum, namun resolusi tentang Prinsip dan Pedoman
Hak atas Peradilan yang Adil dan Bantuan Hukum di Afrika dalam Komisi Afrika tentang
Hak Asasi Manusia dan Masyarakat menyatakan bahwa seorang terdakwa memiliki
"hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjukkan untuknya terlepas dari
kepentingan keadilan dibutuhkan, dan tanpa pembayaran oleh terdakwa ... jika ia tidak
memiliki dana yang cukup untuk membayar".177
Pada tahun 2003, Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa
"sementara semua hak yang membentuk konsep ‘hak pengadilan yang adil’ adalah
penting, beberapa hak bersifat sangat mendasar yang harus diberikan prioritas pada
tahap ini. Pertama-tama di antaranya adalah hak untuk mendapatkan nasihat dan
bantuan hukum. Jika terdakwa tidak memiliki pengacara, mereka cenderung kurang
menyadari hak-hak mereka yang lain yang juga perlu dihormati. Komisi melihat hak ini
sebagai dasar dari semua hak-hak lainnya."178

Prinsip 3, Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara.
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, seri Perjanjian OAS No 36, 1144 UNTS 123, mulai berlaku 18
Juli 1978, dicetak ulang di Dokumen Basis berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Inter Amerika, OEA/
Ser.LV/II.82 doc.6 rev.1 pada 25 (1992), Pasal 8, ayat. 2, d dan e.
177
Prinsip dan Pedoman Hak Peradilan yang Adil dan Bantuan Hukum di Afrika, Prinsip H (a).
178
Komisi Eropa, Perlindungan prosedural bagi Tersangka dan Tergugat dalam Hukum Acara Pidana Sepanjang
Uni Eropa, Green Paper dari Komisi, Brussels, 19 Februari 2003, COM (2003) 75 final, ayat 2.5.
175

176
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Dengan penggunaan resolusi 2007/24 tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama
internasional untuk peningkatan akses bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana,
khususnya di Afrika, Dewan Ekonomi dan Sosial meminta UNODC untuk mempelajari
cara dan sarana penguatan akses bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, serta
kemungkinan pengembangan instrumen seperti deklarasi prinsip-prinsip dasar atau
seperangkat pedoman untuk meningkatkan akses ke bantuan hukum dalam sistem
peradilan pidana, dengan mempertimbangkan Deklarasi Lilongwe tentang Mengakses
bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Afrika (Deklarasi Lilongwe)179
dan materi lain yang relevan. Pada bulan Mei 2012, Komisi PBB untuk Pencegahan
Kejahatan dan Peradilan Pidana menggunakan Prinsip dan Pedoman PBB tentang
Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, yang kemudian digunakan
oleh Majelis Umum dalam resolusi 67/187 tanggal 20 Desember 2012.
Instrumen baru ini akan memberikan panduan kepada negara-negara tentang prinsipprinsip fundamental dan unsur-unsur tertentu di mana sistem bantuan hukum nasional
dalam peradilan pidana harus didasarkan.
Seorang tersangka dan tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang berlaku
untuk semua tahapan proses pidana, termasuk selama pemeriksaan pendahuluan,
sebelum dan selama persidangan, berikut keputusan dan hukuman penjara.
1.

Akses ke penasihat hukum selama penahanan pra-ajudikasi

Selain standar internasional dan regional yang disebutkan di atas, Prinsip-prinsip Dasar
PBB tentang Peran Pengacara menetapkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa
semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tuntutan pidana, harus
memiliki akses cepat ke pengacara, dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari empat
puluh delapan jam dari saat penangkapan atau penahanan.180
Hak untuk meminta bantuan hukum atas penangkapan dan penahanan sangat penting
baik untuk menjamin hak untuk pembelaan yang efisien maupun untuk tujuan melindungi
integritas fisik dan mental dari orang yang dirampas kebebasannya. Hak untuk dibela
oleh pengacara meliputi hak diberitahu tentang hak mendapatkan penasihat, hak akses
dalam komunikasi rahasia dengan penasihat dan hak untuk mendapatkan bantuan oleh
pengacara pilihan atau oleh pengacara berkualitas yang ditunjuk.
Selama tahap pra-ajudikasi, pengacara dan penyedia bantuan hukum lainnya (lihat Bagian
4.1) dapat membantu klien mereka dan memberikan kontribusi pada pengurangan
populasi penjara pra-ajudikasi dalam banyak hal, termasuk dengan memastikan bahwa
terdakwa dibebaskan bila penangkapan dianggap sewenang-wenang, dengan mengatur
pengalihan yang tepat dan mengusulkan jaminan.181 Mereka dapat mengumpulkan
179
Deklarasi Lilongwe tentang Mengakses Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Afrika digunakan
oleh Konferensi Bantuan Hukum dalam Peradilan Pidana: Peran Pengacara, Non-Pengacara dan Penyedia Jasa lainnya
di Afrika, yang diadakan di Lilongwe dari tanggal 22-24 November 2004. Teks Deklarasi tersedia dalam Catatan Resmi
Dewan Ekonomi dan Sosial, 2007, Tambahan No 10 (E/2007/30), bab.I, sub bab.B, rancangan resolusi VI, lampiran I
dan II.
180
Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara, Prinsip 7.
181
Sebagai contoh, menurut evaluasi independen dari dua program percontohan di negara bagian Washington,
di mana staf dukungan tambahan dan pengacara disediakan di lembaga pembela umum dalam tiga pengadilan, waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus jadi lebih singkat, tingkat kriminalitas berkurang dan penuntutan yang
ditangguhkan meningkat Lihat Luchansky, B., "The Public Defense Pilot Projects, Washington State Office of Public
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dan memberikan informasi kepada polisi dan/atau pengadilan yang relevan dengan
keputusan apakah mereka memenuhi kriteria hukum untuk dibebaskan.182 Mereka juga
dapat memastikan bahwa kasus tersebut tidak "hilang" di antara ratusan yang lain,
sehingga menghindari penundaan dalam penuntutan.
Suatu persyaratan utama untuk akses ke bantuan hukum yang efektif pada tahap
investigasi dari proses pidana adalah ketersediaan pengacara tanpa penundaan. Ini
adalah saat dimana polisi akan mewawancarai tersangka dan mengambil keputusan
tentang apakah akan memulai proses hukum formal, dan apakah untuk menahan orang
tersebut.183 Keputusan yang dibuat di tahap ini akan mempengaruhi perkembangan
selanjutnya.
Prinsip-prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana mengakui bahwa mendapatkan akses ke bantuan hukum yang
efektif di tahap investigasi proses pidana membutuhkan mekanisme yang efektif untuk
memastikan, setidaknya, bahwa:184
•

Tersangka diberitahu tentang hak mereka untuk mendapatkan nasihat dan
bantuan hukum;

•

Tersangka diberikan kesempatan dan fasilitas untuk menghubungi seorang
pengacara sesuai kualifikasi atau penyedia bantuan hukum lainnya tanpa
penundaan, dan

•

Fasilitas disediakan untuk perwakilan hukum untuk berkonsultasi dengan
tersangka secara pribadi.

Untuk memungkinkan tindakan tersebut dilaksanakan secara efektif, berikut ini perlu
dipastikan:185
•

Pelatihan aparat penegak hukum mencakup informasi tentang hak-hak
tersangka untuk memiliki akses ke penasehat hukum, dan bila perlu, bantuan
hukum, segera setelah penangkapan;

•

Perlu ada kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum untuk menginformasikan
tersangka atas hak ini;

•

Aparat penegak hukum harus memberikan sarana dan membantu mereka
dengan melakukan kontak dengan para pengacara dan lembaga bantuan
hukum;

•

Informasi dan rincian kontak penyedia bantuan hukum harus tersedia bagi
aparat penegak hukum agar mereka bisa memenuhi kewajiban mereka;
Pertimbangan harus diberikan untuk menyediakan bantuan hukum awal bagi
orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan hukum di kantor polisi,
pusat-pusat penahanan atau pengadilan sementara kelayakan mereka sedang
ditentukan.

•

Defense", Looking Glass Analytics, Washington State Office of Public Defense, Juni 2010.
182
Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers and
Paralegals (2012), p. 45; lihat juga ibid.
183
Ibid., hal. 43.
184
Prinsip-prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana,
pedoman 2 (Hak untuk diberitahu tentang bantuan hukum), 3 (hak lain dari orang yang ditahan, ditangkap, dicurigai
atau dituduh, atau didakwa melakukan tindak pidana) dan 4 (bantuan hukum pada tahap praperadilan).
185
Lihat Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers
and Paralegals (2012)), hal. 43, 44 untuk persyaratan ini dan tambahan
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Untuk mencegah keterlambatan dalam menyediakan akses bantuan hukum pada saat
penting ini, berbagai jenis nasihat dan sistem bantuan di kantor polisi, yang dapat
menggabungkan pengacara swasta, pembela umum dan paralegal, telah dibentuk di
sejumlah negara.186 Di beberapa negara sistem pengacara bebas biaya telah dibentuk
untuk memastikan bahwa pengacara atau paralegal selalu tersedia. (Lihat kotak untuk
contoh).
Nigeria—pengacara bebas biaya dan relawan pemuda nasional membantu mengurangi
jumlah tahanan pra-ajudikasi dan masa penahanan mereka di Nigeria
Populasi penjara Nigeria rendah dalam kaitannya dengan populasi secara keseluruhan. Banyak penjara
di Nigeria penuh sesak dan penahanan pra-perdilan adalah masalah berat. Pada tahun 2009, 69 persen
dari tahanan berada dalam tahanan pra-ajudikasi dan periode rata-rata penahanan adalah 3,7 tahun.
Studi menunjukkan bahwa tidak jarang bagi mereka yang dituduh dengan pelanggaran besar harus
menghabiskan lebih dari 10 tahun dalam penahanan pra-ajudikasi.
Pada tahun 2005, REPLACE meluncurkan sebuah proyek di empat negara—Imo, Kaduna, Ondo dan
Sokoto—dengan dukungan dari Inisiatif Open Society Institute Justice. Menggunakan pola pengacara
bebas biaya, proyek berusaha untuk:
•

Mengurangi jumlah tahanan pra-ajudikasi sebagai jumlah dari populasi penjara keseluruhan;

•

Mengurangi rata-rata lama penahanan pra-ajudikasi;

•

Uji pola murah dari bantuan hukum pra-ajudikasi mendukung pengacara bebas biaya dan
relawan dari korps layanan pemuda nasional, dan

•

Berkontribusi pada konsultasi tingkat nasional tentang akses terhadap bantuan hukum.

Sistem pengacara bebas biaya
Sistem pengacara bebas biaya melibatkan empat pengacara yang bekerja dengan Dewan Bantuan
Hukum dan bertanggung jawab untuk pengawasan sekelompok sukarelawan korps layanan pemuda
nasional. Para relawan adalah lulusan hukum baru, diharapkan dapat memberikan bantuan hukum
langsung di kantor polisi yang ditunjuk dalam waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka segera
terlibat dalam kasus di mana tersangka kriminal tidak memiliki pengacara swasta. Mereka memberikan
nasihat hukum dasar dan melakukan tindak lanjut dan n tindakan-tindakan tertentu seperti aplikasi
jaminan. Secara total, empat pengacara dan 24 relawan terlibat untuk bekerja dengan proyek
tersebut.
Hasil
Selama sembilan bulan pertama proyek, rata-rata penurunan 72 persen dalam durasi penahanan praajudikasi tercatat di negara-negara percontohan. Populasi penahanan juga mengalami penurunan
sebesar hampir 20 persen, yang mewakili total 611 tahanan yang dibantu dan dibebaskan. Pada tahun
2007, total 1.188 tahanan pra-ajudikasi dibebaskan dari tahanan polisi dan penjara. Pada tahun 2008,
total 2.579 tahanan dibebaskan dan antara Januari dan Juni 2009, 1.704 tahanan dibebaskan.
Sebagian besar tahanan yang dibebaskan menghabiskan beberapa hari dalam tahanan dibandingkan
rata-rata nasional yaitu 3,7 tahun.
Implikasi kebijakan
Upaya-upaya advokasi oleh REPLACE telah menyegarkan perdebatan tentang penahanan pra-ajudikasi
di Nigeria dan telah menimbulkan sejumlah inisiatif.

186

Ibid. hal. 64.
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Kajian wajib kasus: REPLACE berhasil dalam permintaan pelaksanaan proses kajian sistematis dan
wajib dari semua perintah penahanan.
Kajian pengiriman bantuan hukum: Pengacara yang terlibat dalam kerja sama percontohan dengan
pejabat pemerintah untuk menyusun RUU Amandemen Bantuan Hukum dan RUU Administrasi
Peradilan Pidana. RUU tersebut masih tertunda dalam penulisannya, tapi diharapkan bahwa—ketika
digunakan—mereka akan memberikan kontribusi pada terciptanya proses peradilan pidana yang lebih
adil.
Sumber: Open Society Justice Initiative, Duty Solicitors and National Youth Volunteers, Rights Enforcement and
Public Law Centre (REPLACE) - Nigeria.

2.

Akses ke penasihat hukum selama peradilan

Selama proses persidangan pengacara memainkan peran kunci dalam memberikan
kontribusi bagi keadilan sidang, sehingga membantu terdakwa yang tidak bersalah
dibebaskan, dan menghindari hukuman yang berat, di mana mereka tidak dibenarkan.
Instrumen-instrumen internasional sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintah perlu
memastikan bahwa setiap orang yang dituntut dengan kejahatan yang dihukum penjara
atau hukuman mati diwajibkan memiliki akses ke bantuan hukum dalam semua proses
di peradilan, termasuk banding.
Dalam rangka memastikan bahwa hak membela diri itu bermakna, siapa pun yang
dituduh melakukan tindak pidana dan pengacara mereka harus memiliki waktu dan
fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan.187
Sifat dari proses (apakah awal, persidangan atau banding) dan perkara faktual dari
setiap kasus akan berdampak pada apa yang dapat dianggap sebagai waktu yang
cukup. Faktor-faktor termasuk kompleksitas kasus, akses tersangka terhadap bukti dan
perwakilan hukum serta batas waktu yang ditentukan dalam hukum nasional.188 Hak
untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dapat diseimbangkan dengan hak untuk
memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.
Hak atas fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan mengharuskan
terdakwa dan penasihat hukum harus diberikan akses ke informasi yang tepat,
termasuk dokumen, informasi dan bukti lain yang mungkin bisa membantu terdakwa
mempersiapkan kasus mereka.189 Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa
informasi yang akan diberikan kepada orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus
menunjukkan "hukum dan fakta-fakta dugaan dimana [dakwaan] didasarkan."190

187
188
189
190

Pasal 14(3)(b) ICCPR, Pasal 8(2)(c) Konvensi Amerika, Pasal 6(3)(b) Konvensi Eropa
Lihat Human Rights Committee General Comment 13, ayat. 9.
Prinsip 21 Prinsip Dasar Peran Pengacara .
Human Rights Committee General Comment 13, ayat. 8.
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Afghanistan—layanan bantuan hukum membantu memastikan persidangan yang adil
Da Qanoon Ghushtonky, sebuah LSM di Afghanistan telah menyediakan layanan bantuan hukum
kepada perempuan, anak-anak dan laki-laki miskin dalam kasus pidana dan keluarga sejak tahun 2006
dan telah sangat berhasil dalam mencapai pembebasan klien dari penjara atau memastikan pengadilan
yang adil.
Pada tahun 2007 Da Qanoon Ghushtonky melaporkan bahwa sejak tahun 2006 mereka telah
menyelesaikan 4.000 kasus kriminal. Lima puluh persen dibebaskan. Enam belas persen dihukum,
tetapi 80 persen telah menerima hukuman yang jauh lebih rendah dibandingkan kemungkinan
hukuman yang mereka peroleh jika tak didampingi pengacara. Kasus lain sedang berlangsung. Ketika
disediakan perwakilan hukum, sejumlah orang yang dijatuhi hukuman mati di tingkat pengadilan
primer dibebaskan atau menerima hukuman penjara yang sangat singkat pada tahap akhir.
Sumber: UNODC Implementing Alternatives to Imprisonment in Afghanistan, in line with International Standards
and National Legislation, 2008, hal. 53

Selain peran utama mereka membela klien selama persidangan, pengacara dapat
memberikan bantuan penting untuk memastikan bahwa orang yang tepat berada
di pengadilan pada tanggal yang tepat dan pada waktu yang tepat, dan memastikan
bahwa informasi yang diperlukan dalam proses persidangan dan keputusan yang tepat
harus dibuat, serta tersedia dan disajikan di pengadilan.191 Sebuah peran lanjut yang
dapat dilakukan oleh pengacara dan penyedia bantuan hukum lainnya adalah untuk
memastikan bahwa terdakwa memahami tujuan dari sidang. Mereka juga dapat
memberikan informasi kepada terdakwa sehingga mereka dapat membuat keputusan
untuk mengaku bersalah, di mana hal ini sesuai, pada sidang awal.192 Hal ini dapat
membantu mengurangi waktu yang dihabiskan dalam tahanan dan kredit diberikan
untuk tujuan hukuman.
3.

Akses ke penasihat hukum paska-hukuman

Memastikan bahwa tahanan memiliki akses ke penasehat hukum setelah keputusan
dan hukuman adalah kunci untuk memungkinkan para tahanan memperoleh hak
mereka akan bantuan hukum selama prosedur pengaduan, banding, pengajuan untuk
pengampunan atau grasi. Dalam konteks kepadatan penjara, akses ke penasehat
hukum adalah sangat penting untuk memungkinkan para tahanan mempersiapkan
banding mereka, serta untuk mengajukan pembebasan bersyarat dini dengan cara yang
tepat dan sah, di negara-negara di mana tahanan sendiri harus bertindak agar dapat
dipertimbangkan untuk pembebasan dini.
Otoritas penjara memiliki peran penting dalam memungkinkan para tahanan memperoleh
hak mereka untuk memiliki akses ke penasehat hukum, misalnya, dengan:
•

Menginformasikan semua tahanan, secara lisan dan tertulis, tentang hak
mereka terhadap bantuan hukum rahasia selama penahanan mereka, termasuk
hak mereka untuk bantuan hukum;

191
Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers and
Paralegals (2012), hal. 50.
192
Ibid. hal. 51
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•

Memberikan informasi tersebut dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan
orang-orang buta huruf, minoritas, penyandang cacat dan anak-anak dan
dalam bahasa yang mereka pahami;

•

Membantu orang-orang yang tidak memiliki pengacara dengan informasi
tentang pengacara dan penyedia bantuan hukum;

•

Menyediakan fasilitas kontak dengan pengacara dan penyedia bantuan
hukum;

•

Memastikan bahwa pertemuan dengan penasihat hukum tidak terhalang atau
tertunda, dan bahwa kebijakan dan fasilitas penjara memungkinkan pertemuan
tersebut berlangsung secara pribadi - jauh dari pendengaran staf penjara dan
rahasia.

Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pengacara dan asosiasi hukum dan
pemberi bantuan hukum lainnya untuk menyusun daftar nama pengacara dan penyedia
bantuan hukum lain untuk mengunjungi penjara agar dapat memberikan nasihat hukum
dan bantuan, bebas biaya, kepada tahanan.193
Di beberapa negara layanan bantuan hukum telah dibentuk di penjara untuk memantau
keabsahan penahanan, serta untuk menjamin akses ke pengacara dan layanan bantuan
hukum bila perlu. Hal ini telah terbukti menjadi metode yang efektif dan praktis yang
dapat direplikasi.
4.

Penguatan akses terhadap mekanisme bantuan hukum

Bantuan hukum, dalam definisi konvensional adalah penyediaan layanan hukum gratis
atau murah bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya penuh. Deklarasi Lilongwe
menjelaskan bantuan hukum adalah termasuk "nasihat hukum, bantuan, representasi,
pendidikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif; dan mencakup berbagai
pemangku kepentingan, seperti organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis
masyarakat, organisasi-organisasi amal agama dan non-agama, badan-badan dan
asosiasi profesional, dan institusi akademik."194
Prinsip-prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan
Pidana menetapkan bahwa negara-negara harus mempertimbangkan pemberian
bantuan hukum sebagai tanggung jawab mereka dan harus dimasukkan ke dalam suatu
sistem bantuan hukum komprehensif dan efektif yang dapat diakses, memiliki jangkauan
nasional dan tersedia bagi semua tanpa diskriminasi. Selain "nasihat hukum, bantuan
dan representasi" bantuan hukum dimaksudkan untuk mencakup pendidikan hukum,
akses terhadap informasi hukum dan layanan lain yang disediakan melalui mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif dan proses keadilan restoratif.
Pedoman tersebut menetapkan isu-isu yang harus ditangani oleh pembuat undangundang dan kebijakan untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari kemampuan
finansial mereka, etnis, kebangsaan atau status lainnya, serta lokasi geografis mereka,
menikmati akses yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Mencakup:
193
Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Pedoman 6
(Bantuan hukum pada tahap paska peradilan).
194
Deklarasi Lilongwe tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Afrika, ayat 1.
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•

Memberlakukan undang-undang khusus tentang bantuan hukum, dan

•

Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem bantuan
hukum yang komprehensif berada di tempat yang dapat diakses, efektif dan
berkelanjutan.

Kementerian dan otoritas terkait harus:
•

Membuat ketentuan anggaran yang memadai untuk bantuan hukum dalam
proses perencanaan mereka, termasuk menyediakan mekanisme pendanaan
khusus dan berkelanjutan, dan

•

Menempatkan struktur administrasi dan organisasi yang diperlukan untuk
memastikan bahwa fungsi sistem bantuan hukum secara efektif dan dapat
diakses di seluruh negeri.

4.1. Sistem pemberian bantuan hukum
Ada berbagai sistem pemberian bantuan hukum:
Sistem pengacara publik/umum: bantuan hukum diberikan oleh pengacara yang bekerja
di lembaga spesialis, didanai oleh pemerintah nasional atau federal, atau oleh LSM.195
Di beberapa negara ada layanan pembela umum nasional, di negara lain sistemnya
lebih lokal.196
Pengacara swasta: Ini termasuk sistem kontrak, sistem ex officio dan sistem pro bono,
di mana pengacara dikontrak, ditunjuk untuk menangani kasus-kasus individu atau
memiliki kewajiban profesional untuk menangani sejumlah kasus per tahun, dengan
biaya atau tidak dibayar, tergantung pada sistem.197
Paralegal dapat memenuhi berbagai fungsi yang berhubungan dengan pembelaan kasus
kriminal. Dalam beberapa sistem, paralegal bekerja untuk organisasi di mana sebagian
besar penasihat hukum adalah pengacara yang berkualitas.198 Pada sistem lain, mereka
bekerja untuk organisasi di mana paralegal membuat sebagian besar penasihat hukum
dipekerjakan. Dalam beberapa sistem, paralegal melakukan fungsi yang dijalankan juga
oleh pengacara Pada sistem lain, mereka menjalankan tugas yang tidak akan dilakukan
oleh pengacara, atau bekerja pada bidang yang sangat cocok dan menonjolkan kualitas
mereka.199
Mahasiswa hukum dapat melakukan beberapa fungsi yang sama seperti paralegal,
dengan pelatihan, supervisi dan organisasi yang tepat. Ada banyak contoh dari klinik
bantuan hukum dimana siswa bekerja di bawah pengawasan seorang pengacara atau
dosen hukum pada berbagai aspek kasus pidana.200
Pihak berwenang perlu menilai dan memutuskan kesesuaian sistem yang berbeda dalam
yurisdiksi khusus mereka.
195
Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative, Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers and
Paralegals (2012), hal. 66.
196
Ibid, hal. 67.
197
Ibid., hal. 68-69.
198
Ibid., hal. 70-71.
199
Ibid., hal. 71.
200
Ibid., hal. 72.
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Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari sistem bantuan hukum nasional
mereka, pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan badan bantuan hukum
atau otoritas untuk menyediakan, mengelola, mengkoordinasikan dan memantau
layanan bantuan hukum. Badan seperti itu harus independen dari pemerintah, karena
konflik yang melekat dalam memberikan pelayanan hukum yang didanai negara pada
mereka yang dicurigai atau dituduh melakukan tindak pidana.201 Perlunya kewenangan
dan sarana untuk memberikan bantuan hukum, termasuk, namun tidak terbatas pada,
pengangkatan staf, penunjukan jasa bantuan hukum kepada individu, penetapan kriteria
dan akreditasi pemberi bantuan hukum, termasuk persyaratan pelatihan, pengawasan
penyedia bantuan hukum dan pembentukan badan-badan independen untuk menangani
keluhan terhadap mereka.
Badan bantuan hukum perlu mengembangkan, dengan konsultasi dengan para
pemangku kepentingan sektor peradilan dan organisasi masyarakat sipil, strategi jangka
panjang untuk memandu penyediaan bantuan hukum dan keberlanjutannya.
Penyedia bantuan hukum non-negara di Guinea didukung oleh ICRC
Sejalan dengan kegiatan persuasi untuk mendukung penghormatan terhadap jaminan peradilan di
Guinea, ICRC memberikan peralatan kantor dan sistem informasi bagi LSM Même Droits pour Tous
(MDT) pada tahun 2007. MDT menjalankan program bantuan hukum bagi para tahanan di Penjara
Pusat Conakry dimana perkara peradilan tahanan secara sistematis diperiksa untuk menemukan
penyimpangan, dan intervensi dilakukan sesuai kebutuhan. Pada kesempatan tersebut, MDT mengambil
tindakan yang mendukung tahanan individu yang diidentifikasi oleh ICRC.
Sumber: Delegasi ICRC, Guinea

4.2. Bantuan hukum ramah anak-anak
Seperti telah dibahas sebelumnya, penahanan dan pemenjaraan anak-anak sering memicu
riwayat kriminal, dengan berulang kembali ke penjara, karena pelanggaran semakin lebih
serius, mempengaruhi tingkat kepadatan penjara dalam jangka panjang. Salah satu cara
untuk memastikan bahwa penjara digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus anakanak, memastikan bahwa semua terdakwa, menahan dan memenjarakan anak memiliki
akses ke bantuan hukum202 dan bantuan hukum tersebut adalah "ramah anak-anak".
Bantuan hukum "ramah anak-anak" adalah pemberian bantuan hukum kepada anakanak yang berada dalam proses pidana, perdata dan administrasi yang dapat diakses,
sesuai usia, multi-disiplin, efektif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan hukum
dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja. Bantuan hukum "ramah anakanak" diberikan oleh pengacara dan profesional lain yang terlatih dalam hukum anak
dan pengembangan remaja dan anak yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan
anak-anak dan wali mereka.203

Ibid. hal. 62.
Lihat Pasal 37 CRC dan Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan
Pidana, Prinsip 11 (Bantuan Hukum dalam kepentingan terbaik anak-anak)
203
Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Prinsip 11
(Bantuan Hukum dalam kepentingan terbaik anak-anak) dan Pedoman 10 (Tindakan Khusus bagi Anak-Anak) Lihat
juga UNODC, UNICEF, UNDP, Bantuan hukum Ramah Anak di Afrika, hal. iv (http://www.unodc.org/pdf/criminal_
justice/Child-Friendly_Legal_Aid_in_Africa.pdf).
201
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Langkah-langkah yang diambil mencakup, antara lain:204
•

Penyediaan informasi kepada anak-anak tentang hak-hak hukum mereka,
dengan cara yang sesuai dengan usia dan kematangan mereka dan dalam
bahasa yang bisa mereka pahami;

•

Pemberian informasi tersebut kepada orang tua atau wali selain diberikan
kepada anak;

•

Penggunaan undang-undang bantuan hukum, kebijakan dan peraturan yang
memperhitungkan hak-hak anak dan kebutuhan pengembangan khusus;

•

Pembentukan standar pelayanan bantuan hukum yang ramah anak dan kode
etik profesional dan pemeriksaan prosedur;

•

Memastikan bahwa penyedia bantuan hukum yang mewakili anak-anak
menerima pelatihan awal dan berkelanjutan dalam hak-hak anak dan isu-isu
terkait;

•

Pembentukan kerjasama yang erat dan sistem rujukan antara penyedia bantuan
hukum dan profesional yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif tentang anak, serta penilaian terhadap situasi dan kebutuhan
hukum, psikologis, sosial, emosional, fisik dan kognitifnya.

4.3. Bekerja dengan penyedia bantuan hukum non-Negara
Bahkan ketika undang-undang disiapkan bagi penyediaan bantuan hukum, efektivitas
sistem dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah yang cukup dari pengacara yang kompeten,
kualitas pendidikan dan pelatihan mereka, jumlah kasus yang ditangani oleh masingmasing pengacara, kerjasama pelaku peradilan pidana lainnya, tingkat kesadaran terdakwa
tentang hak-hak mereka dan dana yang tersedia untuk memungkinkan lembaga bantuan
hukum berfungsi. Agar bantuan hukum menjadi efektif dan berkelanjutan, negaranegara harus mempertimbangkan memperkuat lembaga-lembaga yang memberikan
bantuan hukum, serta mendorong dan memfasilitasi kemitraan dengan penyedia
bantuan hukum non-negara, untuk mencapai jumlah orang seluas mungkin.205
Dengan tidak adanya pengacara dan pelayanan bantuan hukum di beberapa negara,
penyedia bantuan hukum non-negara, seperti paralegal, universitas dan klinik bantuan
hukum non-pemerintah, telah sukses besar dalam mengisi kesenjangan dengan
membantu tersangka, tahanan dan keluarga mereka.
Keuntungan dari pemberian bantuan hukum oleh beberapa penyedia bantuan hukum
non-negara, seperti paralegal, adalah bahwa dalam banyak hal layanan mereka mungkin
jauh melampaui fungsi sempit bantuan hukum spesialis. Di beberapa negara, paralegal
telah membawa perubahan sistemik penting dalam cara berfungsinya sistem peradilan
pidana, sehingga memberikan respon yang berkelanjutan pada penumpukan proses
peradilan pidana.

204
Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Pedoman 10
(Tindakan Khusus untuk Anak)
205
Sejalan dengan Deklarasi Lilongwe tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Africa,
ayat. 7 dan Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Prinsip 14
(Kemitraan)
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Untuk tujuan ini, paralegal dapat melakukan tugas berikut:206
•

Membantu, di kantor polisi, dengan melakukan penyaringan kasus dan
mengidentifikasi orang-orang yang cocok untuk mendapatkan pengalihan dari
sistem peradilan pidana;

•

Memastikan bahwa mereka yang ada dalam tahanan polisi tidak memperpanjang
batas waktu wajib dan diproses lebih cepat;

•

Menginformasikan pada terdakwa tentang dakwaan, hukum, dan kemungkinankemungkinan dan implikasi dari permohonan tawar menawar, bila layak;

•

Memperlancar arus informasi antara lembaga peradilan pidana yang
berbeda;

•

Melakukan sensus penjara, mengidentifikasi profil dari populasi penjara
pra-ajudikasi dan mempersiapkan daftar tindak lanjut tahanan yang akan
disampaikan kepada otoritas penjara, jaksa dan pengadilan;

•

Dilatih untuk mewawancarai dan menyusun keterangan tertulis dan dapat
membantu pengacara dalam presentasi kasus;

•

Membantu dalam melacak saksi dan mengingatkan pihak-pihak mengenai
tanggal persidangan yang akan datang;

•

Menghadiri sidang untuk membantu orang menemukan jalan mereka melalui
proses peradilan.

Pada saat yang sama, saat bekerja dengan paralegal dan penyedia bantuan hukum
lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai pengacara, penting untuk mengenali batasbatas kualifikasi dan keahlian mereka. Proses ini harus memastikan bahwa mereka dapat
merujuk kasus yang ada di luar lingkup keahlian mereka sebagai pengacara dan bahwa
kinerja mereka tunduk pada pengawasan.
Keberhasilan yang dicapai oleh Paralegal Advisory Service Institute (PASI) di Malawi, yang
membahas penundaan dalam proses peradilan pidana secara komprehensif, praktis dan
sistematis, menanggapi kebutuhan yang ditemui selama bekerja di tingkat yang paling
dasar dengan tahanan dan keluarga mereka, memiliki dampak yang cukup besar dalam
mengurangi jumlah mereka yang ditahan dalam penahanan pra-ajudikasi di Malawi,
dan telah sering dimuat dalam jurnal.207 Metode PASI telah direplikasi dan disesuaikan
dengan kondisi yang sama di negara lain, seperti Benin, Kenya, Niger dan Uganda, dan
atas dasar percontohan di Bangladesh.208 Undangan untuk memulai sistem serupa telah
diterima oleh Lesotho, Liberia, Tanzania dan Zambia.209 (Lihat Kotak untuk keterangan
lebih lanjut).

206
Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Pedoman 14
(Paralegal), dan juga pedoman 4 (Bantuan hukum pada tahap pra-adjudikasi), 5 (Bantuan hukum pada tahap proses
persidangan) and 6 (Bantuan hukum pada tahap paska peradilan).
207
Lihat contoh, UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, hal. 31-34; Stapleton, A., Empowering
the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective, Dokumen Hukum Pemberdayaan, IDLO, Reformasi
Pemasyarakatan Internasional, Membuat Hukum dan Kerja Kebijakan, A Handbook for Law and Policy Makers on
Reforming Criminal Justice and Penal Legislation, Kebijakan dan Pelaksanaan, 2010, hal. 45.
208
Stapleton, A., Empowering the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective, Legal Empowerment
Papers, IDLO, hal. 4.
209
Ibid., hal. 4.
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Malawi—Paralegal Advisory Service Institute
Di Malawi, para paralegal di Paralegal Advisory Service Institute terlibat dalam percobaan inovatif di
depan umum/kemitraan swasta, dengan bantuan non-pengacara terlatih dan independen dari empat
organisasi masyarakat sipil yang tunduk kepada kode etik untuk bekerja di penjara dan kantor polisi
dalam memberikan saran penting dan bantuan kepada orang-orang yang berkonflik dengan hukum.
Sistem ini terdiri dari empat pilar:
•

Nasihat dan bantuan hukum kepada orang-orang yang berkonflik dengan hukum di penjara,
dalam tahanan polisi dan di pengadilan;

•

Pemberdayaan hukum tahanan sehingga mereka dapat mewakili diri mereka sendiri melalui
klinik bantuan paralegal di dalam penjara setiap hari;

•

Menghubungkan sistem peradilan pidana dengan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi
yang lebih baik antara polisi, penjara, pengadilan dan masyarakat, dan

•

Menginformasikan kebijakan bantuan hukum.

Nasihat dan bantuan yang ditawarkan oleh paralegal sesuai dengan kebutuhan individu pada tahap
awal dari proses peradilan pidana. Paralegal bekerja dengan kelompok tahanan di penjara dan anggota
keluarga, atau dengan terdakwa di pengadilan. Mereka tidak menawarkan layanan rahasia yang
disediakan oleh seorang pengacara untuk kliennya karena mereka bukan pengacara. Di kantor polisi,
mereka mewawancarai anak yang berkonflik dengan hukum dengan maksud melakukan penyaringan
untuk kemungkinan pengalihan dari sistem peradilan pidana dan menghadiri (jika mereka mengaku)
proses interogasi polisi terhadap tersangka dewasa.
Di penjara, paralegal menggunakan teknik pembelajaran interaktif dan keterampilan teater forum
untuk memberdayakan tahanan pra-ajudikasi khususnya untuk memahami hukum dan prosedur
dan untuk menerapkannya dalam kasus mereka sendiri. Paralegal bertujuan untuk bekerja dengan
badan-badan peradilan dan membantu individu dalam menerapkan hak-hak hukum mereka dan
perlindungan yang ditawarkan berdasarkan Konstitusi. Mereka mendiskusikan kasus dengan jaksa,
menyusun daftar untuk hakim dan membantu mereka dalam mengunjungi penjara dan mengadakan
“kamp pengadilan”. mereka juga membantu polisi, baik dalam melacak orang tua (dari anak-anak
yang berkonflik dengan hukum), sureties dan saksi (untuk hadir di pengadilan) dan saat wawancara
formal dengan tersangka. Akhirnya, mereka mengadakan pertemuan bulanan lembaga peradilan dan
merujuk kasus ke pengacara. Singkatnya, mereka bertindak sebagai penghubung dalam rantai.
Salah satu hasil penting dari pekerjaan PASI telah mengurangi populasi penjara pra-ajudikasi secara
keseluruhan dari 40-45 persen keseluruhan populasi menjadi 17,3 persen pada tahun 2007. Sejak
tahun 2004 rata-rata populasi pra-ajudikasi di Malawi secara konsisten berada di bawah 25 persen.a
Dalam hal pengembangan kebijakan, Komisi Hukum di Malawi resmi mengakui peran paralegal
dalam RUU bantuan hukum dan Pemerintah sedang mempertimbangkan strategi bantuan hukum
berdasarkan penggunaan ekstensif paralegal (di bawah pengawasan pengacara).
Evaluasi independen dari Paralegal Advisory Service Institute mencatat bahwa dampaknya telah
melampaui perubahan yang telah dibuat untuk kehidupan para tahanan dan cara kerja sistem peradilan
pidana.
Sumber: UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, hal. 31-32 dan Stapleton, A. Empowering
the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective.
a

Stapleton, A. Empowering the Poor to Access Criminal Justice – a Grass-Roots Perspective, hal. 5.
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Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan geografis bantuan hukum,
pemerintah dapat terlibat dalam kemitraan dengan penyedia layanan hukum non-negara.
Berikut langkah-langkah yang dapat diambil untuk memungkinkan pembentukan,
serta fungsi yang efisien dan efektif dari kemitraan dan penguatan mekanisme bantuan
hukum tersebut:
•

Mengakui dalam sistem hukum negara peran yang harus dimainkan oleh
layanan bantuan hukum non-negara;

•

Diversifikasi penyedia layanan bantuan hukum dengan menggunakan
pendekatan yang komprehensif, misalnya dengan mendorong pembentukan
pusat-pusat untuk memberikan layanan bantuan hukum yang dikelola oleh
pengacara dan paralegal, dan dengan menandatangani perjanjian dengan
masyarakat hukum dan asosiasi pengacara, klinik hukum universitas, dan
organisasi non pemerintah dan lainnya untuk menyediakan layanan bantuan
hukum;

•

Menetapkan standar kualitas untuk jasa bantuan hukum dan mendukung
pengembangan program pelatihan standar untuk penyedia bantuan hukum
non-negara;

•

Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kualitas
pelayanan bantuan hukum yang disediakan oleh penyedia bantuan hukum
non-negara, dan

•

Bekerja dengan semua penyedia bantuan hukum untuk meningkatkan
jangkauan, kualitas dan dampak serta memfasilitasi akses terhadap bantuan
hukum di semua bagian negara dan di semua komunitas, terutama di daerah
pedesaan dan area dan kelompok yang secara ekonomi dan sosial kurang
beruntung.

4.4. Pendanaan
Sebagian besar penyedia bantuan hukum menghadapi tantangan pendanaan yang serius,
menyebabkan kekurangan pengacara dalam memberikan layanan yang dibutuhkan,
menyebabkan kelebihan beban kasus dimana setiap pengacara bertanggung jawab untuk
memprosesnya dan penurunan kualitas bantuan hukum yang disediakan. Sementara
investasi awal dalam mengembangkan pemberian bantuan hukum kemungkinan akan
membutuhkan dana yang cukup besar, tabungan jangka panjang yang akan dibuat dalam
mengurangi penahanan, durasi penahanan dan pemenjaraan/lama hukuman penjara,
serta biaya jaminan, akan sangat mungkin membebankan biaya kepada Negara.210
Langkah-langkah untuk meningkatkan basis keuangan dalam pemberian bantuan
hukum dapat mencakup pembentukan dana bantuan hukum untuk membiayai sistem
bantuan hukum, mendukung penyedia bantuan hukum seperti asosiasi pengacara,
klinik hukum universitas dan sponsor organisasi non pemerintah dan organisasi lain
untuk menyediakan layanan bantuan hukum di seluruh negara.
210
Sebagai contoh, menurut sebuah percobaan terkontrol yang acak yang dilakukan di Baltimore, Maryland,
Amerika Serikat, ditemukan bahwa untuk setiap orang yang diberikan seorang pengacara pada sidang jaminan,
dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses ke pengacara, bisa tidur nyaman 10 hari, karena berkurangnya
durasi penahanan, dan 6 hari bisa tidur nyaman bagi orang-orang yang kasusnya dibatalkan pada akhirnya. Selanjutnya,
diperkirakan bahwa jika Baltimore menjamin perwakilan pada saat jaminan, maka akan menghemat anggaran $
4.500.000 per tahun.
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Langkah-langkah tersebut bisa termasuk mengidentifikasi mekanisme fiskal untuk
menyalurkan dana bagi dana bantuan hukum seperti:
•

Memperbaiki persentase anggaran peradilan pidana negara yang akan
dialokasikan untuk layanan bantuan hukum yang sepadan dengan kebutuhan
penyediaan bantuan hukum yang efektif;

•

Menggunakan dana pulih dari kegiatan kriminal seperti perampasan atau
denda untuk menutup layanan bantuan hukum. Tindakan tersebut bisa
disertai dengan peningkatan pelanggaran yang dapat menghasilan denda,
bukan hukuman penjara (lihat bab F), dan mengalokasikan persentase dari
denda yang diterima untuk berkontribusi pada pembentukan dan pengelolaan
sistem bantuan hukum.

Selain itu, pertimbangan dapat diberikan untuk pengidentifikasian dan menyiapkan
tempat insentif bagi pengacara untuk bekerja di daerah pedesaan dan area yang
secara sosial ekonomi kurang beruntung (yaitu pembebasan atau pengurangan pajak,
pengurangan pembayaran pinjaman mahasiswa, dll).
4.5. Kualitas bantuan hukum
Agar pemberian bantuan hukum menjadi efektif, adalah penting bantuan hukum dapat
diakses oleh sebanyak mungkin orang, dengan tidak mengesampingkan kualitas. Untuk
tujuan ini, sangat penting untuk membuat ketentuan yang memadai bagi staf dan
memastikan bahwa profesional yang bekerja untuk sistem bantuan hukum nasional
memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai untuk layanan yang akan diberikan.
Akreditasi dan sistem pemantauan yang tepat harus disiapkan untuk memastikan bahwa
pengacara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
5.

Kesadaran hukum dan pemberdayaan hukum

Salah satu aspek yang paling penting dalam membuat bantuan hukum dapat diakses
oleh semua orang adalah untuk memastikan bahwa mereka yang menghadapi tuntutan
pidana menyadari hak-hak mereka, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum.
Aspek konsep bantuan hukum ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat memiliki
dampak yang sangat signifikan terhadap akses terhadap keadilan serta tingkat penahanan
dan hukuman penjara. Hal ini juga penting untuk menghadapi kesalahpahaman
dalam beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa menggunakan jasa pengacara
menyiratkan rasa bersalah.
Kesadaran hukum dan pendidikan dapat diberikan di sekolah-sekolah, sebagai bagian
dari kurikulum nasional, melalui media, serta oleh klinik hukum tertentu bagi mereka
yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebagai tersangka/tahanan, atau korban
atau keluarga mereka.
Pemberdayaan hukum tahanan dapat menjadi sarana yang efektif yang digunakan untuk
memungkinkan mereka memahami kasus dan konsekuensi dari tindakan yang mungkin
melanggar, serta untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan. Contoh klinik bantuan
paralegal yang dilakukan di dalam penjara setiap hari oleh PASI di Malawi, disebut
sebelumnya, adalah salah satu contoh bagaimana hal ini dapat dicapai.
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REKOMENDASI-REKOMENDASI KUNCI
AKSES KE PENASIHAT HUKUM SELAMA PENAHANAN PRA-AJUDIKASI
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum
•

Untuk menyertakan masalah yang berhubungan dengan hak tersangka untuk mendapatkan
penasehat hukum dan bantuan hukum segera setelah penangkapan dalam pelatihan aparat
penegak hukum, dan untuk memastikan bahwa ada kewajiban hukum bagi aparat penegak
hukum untuk menginformasikan hak ini pada mereka yang ditangkap.

•

Untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum membantu tahanan dalam membuat kontak
dengan para pengacara dan lembaga bantuan hukum dan menyediakan informasi dan rincian
kontak penyedia bantuan hukum pada aparat penegak hukum.

•

Untuk memberikan pertimbangan mengenai pemberian bantuan hukum awal untuk orangorang yang segera membutuhkan bantuan hukum di kantor polisi, pusat-pusat penahanan
atau pengadilan sementara kelayakan mereka sedang ditentukan.

AKSES KE PENASIHAT HUKUM SELAMA PERADILAN
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, kejaksaan dan peradilan
•

Untuk memastikan bahwa setiap orang yang dituntut dengan kejahatan yang memungkinkan
dikenakan hukuman penjara atau hukuman mati dapat memiliki akses ke bantuan hukum yang
efektif di semua proses di pengadilan, termasuk banding.

•

Untuk menempatkan langkah-langkah legislatif dan praktis yang memastikan bahwa siapa pun
yang dituduh melakukan tindak pidana dan pengacara mereka punya waktu dan fasilitas untuk
menyiapkan pembelaan yang memadai, dan dalam konteks ini, memastikan bahwa terdakwa
dan penasihat hukum mereka diberikan akses pada dokumen, informasi dan bukti lain yang
relevan yang mungkin bisa membantu terdakwa mempersiapkan kasus mereka.

AKSES KE PENASIHAT HUKUM PASKA-HUKUMAN
Untuk administrasi penjara
•

Untuk menginformasikan semua tahanan yang dihukum, secara lisan dan tertulis, tentang hak
mereka untuk bantuan hukum rahasia selama penjara, termasuk hak mereka untuk bantuan
hukum dan untuk memberikan informasi tersebut dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan
orang-orang buta huruf, minoritas, penyandang cacat dan anak-anak dan dalam bahasa yang
mereka pahami.

•

Untuk membantu mereka yang tidak memiliki pengacara dengan informasi tentang pengacara
dan penyedia bantuan hukum.

•

Untuk menyediakan fasilitas kontak dengan pengacara dan penyedia bantuan hukum, untuk
memastikan bahwa pertemuan dengan penasihat hukum tidak terhambat atau tertunda dan
bahwa kebijakan penjara dan fasilitas memungkinkan pertemuan tersebut berlangsung secara
pribadi.

PENGUATAN AKSES TERHADAP MEKANISME BANTUAN HUKUM
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk mempertimbangkan pemberlakuan undang-undang khusus tentang bantuan hukum,
jika diperlukan, sehingga semua tersangka dan tahanan, terlepas dari kemampuan keuangan
mereka, etnis, kebangsaan atau status lainnya, serta lokasi geografis mereka, menikmati akses
yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.

•

Untuk mempertimbangkan pembentukan badan bantuan hukum atau otoritas hukum dalam
menyediakan, mengelola, mengkoordinasikan dan memantau layanan bantuan hukum.
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•

Untuk membuat ketentuan yang memadai dan spesifik dalam perekrutan sistem bantuan
hukum nasional sepadan dengan kebutuhan—dan untuk memastikan bahwa profesional yang
bekerja untuk sistem bantuan hukum nasional memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai
untuk layanan yang mereka berikan.

•

Untuk bekerja dengan semua penyedia bantuan hukum dalam meningkatkan jangkauan,
kualitas dan dampak dan memfasilitasi akses terhadap bantuan hukum di semua bagian negara
dan di semua komunitas, terutama di pedesaan dan area dan kelompok yang secara ekonomi
dan sosial tidak beruntung.

•

Untuk menyiapkan akreditasi dan sistem pemantauan yang tepat untuk menjamin bahwa
pengacara memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyarankan klien mereka dengan
cara yang efektif.

Untuk pembuat kebijakan, termasuk departemen terkait, seperti Departemen Kehakiman
dan Departemen Keuangan
•

Untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan anggaran yang memadai untuk bantuan
hukum termasuk dalam proses perencanaan, termasuk menyediakan mekanisme pendanaan
khusus dan berkelanjutan.

•

Untuk menyiapkan struktur administrasi dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan
bahwa sistem bantuan hukum berfungsi secara efektif dan dapat diakses di seluruh negeri.

BANTUAN HUKUM RAMAH ANAK-ANAK
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk menyiapkan undang-undang dan langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa
anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan pidana dapat menikmati hak atas bantuan
hukum yang ramah anak.

BEKERJA DENGAN PENYEDIA BANTUAN HUKUM NON-NEGARA
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan dan penyedia bantuan hukum
•

Untuk mengenali peran layanan bantuan hukum non-negara dalam sistem hukum negara.

•

Untuk diversifikasi penyedia layanan bantuan hukum dengan menggunakan pendekatan yang
komprehensif misalnya dengan mendorong pembentukan pusat untuk memberikan layanan
bantuan hukum yang dikelola oleh pengacara dan paralegal dan dengan menandatangani
perjanjian dengan masyarakat hukum dan asosiasi pengacara, klinik hukum universitas dan
organisasi non-pemerintah dan organisasi lain untuk menyediakan layanan bantuan hukum.

•

Untuk menetapkan standar kualitas jasa bantuan hukum dan untuk mendukung pengembangan
program pelatihan standar bagi penyedia bantuan hukum non-negara.

•

Untuk menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kualitas pelayanan
bantuan hukum yang disediakan oleh penyedia bantuan hukum non-negara.

KESADARAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN HUKUM
Untuk pembuat kebijakan dan departemen yang relevan
•

Untuk memberikan kesadaran hukum dan pendidikan di sekolah-sekolah, sebagai bagian dari
kurikulum nasional, melalui media, serta klinik hukum tertentu bagi mereka yang terlibat dalam
sistem peradilan pidana sebagai tersangka/tahanan, korban atau keluarga mereka.

Untuk otoritas penjara
•

Untuk mengaktifkan pemberdayaan hukum tahanan, dengan bekerja sama dengan penyedia
bantuan hukum, sehingga mereka dapat memahami kasus mereka dan konsekuensi dari
tindakan yang mungkin, serta mewakili diri di pengadilan.
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BAB E.		 PENGURANGAN PENAHANAN PRA-AJUDIKASI
Seperti telah dibahas dalam bagian I, Bab A, jumlah orang yang ditahan pada tahap
penahanan pra-ajudikasi di banyak negara sangat tinggi dan periode penahanan mereka
sering berkepanjangan di luar batas hukum. Bahkan di negara-negara dengan tingkat
hukuman penjara rendah, tingkat kepadatan yang parah dapat dialami di lembagalembaga yang menahan tahanan pra-ajudikasi. Kebijakan yang berhubungan dengan
tahap awal dari proses peradilan pidana, termasuk penangkapan dan penahanan praajudikasi, berdampak besar pada jumlah orang yang ditahan di penjara dan tingkat
kepadatan.
Oleh karena itu ketika kebijakan sedang dikembangkan untuk mengurangi tingkat
kepadatan di penjara, pertimbangan harus diberikan pada penilaian apakah penangkapan
dan penahanan pra-ajudikasi digunakan secara berlebihan dan tidak tepat. Tergantung
pada temuan dari penilaian tersebut, mengembangkan strategi dan kebijakan untuk
mengurangi penahanan pra-ajudikasi dengan mengacu pada standar internasional yang
relevan bisa jadi langkah yang tepat.
1. Mengurangi penahanan pra-ajudikasi: pra-dakwaan
Penahanan pra-dakwaan mengacu pada periode waktu seorang individu ditahan dan
diinterogasi oleh polisi, sebelum dituntut dengan pelanggaran. Hukum di banyak
negara mengakui kerentanan terdakwa selama periode sesaat setelah ditangkap, dengan
mengharuskan polisi untuk menetapkan status tersangka di depan pengadilan ‘segera’
atau setidaknya dalam waktu 48 jam.211 Pemahaman adalah bahwa setelah keputusan
dibuat oleh pengadilan, tersangka akan dibebaskan (dibebaskan, dialihkan atau
dibebaskan dengan jaminan) atau dipindahkan ke fasilitas penahanan pra-ajudikasi
yang dirancang untuk dihuni dalam jangka panjang. Pada prakteknya, di banyak negara,
waktu yang dihabiskan tersangka di tahanan polisi, sebelum dakwaan dibuat, dapat
berlangsung selama bulanan atau lebih.
Tersangka kadang-kadang ditahan di tahanan polisi atau fasilitas penahanan praajudikasi tanpa dikenakan dakwaan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahuntahun, atau ditahan atas dasar apa yang disebut "holding charge", yang dapat berulang
kali diperpanjang sementara penyelidikan dilakukan.212 Di Nigeria misalnya, pada
tahun 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa sejumlah besar
tahanan pra-ajudikasi ditahan untuk waktu yang lama dengan "holding charge" dan
bahwa penundaan dalam mendakwa pelaku, memberikan kontribusi substansial dalam
kepadatan penjara.213
211
Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights – Penjelasan ICCPR, Edisi ke-2, Kehl/
Strasbourg/Arlington 2005, hal. 231; lihat juga HRC, General Comment No. 8 (30 Juni 1982), dimana HRC membatasi
jangka waktu tidak lebih dari "beberapa hari"; dan HRC, Borisenko v Hungary, Communication No. 852/1999 (14
Okctober 2002), ayat 7.4 (masa tiga hari terlalu panjang)
212
Misalnya, di Nigeria, banyak individu yang diduga melakukan pelanggaran besar ditahan selama jangka waktu
panjang atas dasar apa yang disebut "holding charges" yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan tingkat rendah, yang
tidak memiliki otoritas atas kasus besar. Dilaporkan bahwa polisi Nigeria secara sistematis mengirimkan tersangka
pelanggaran besar ke Pengadilan Tingkat Rendah dan bukannya mengikuti prosedur hukum dengan mengirimkan kasus
tersebut kepada jaksa Departemen Kehakiman untuk keputusan tentang apakah akan membawa kasus itu ke Pengadilan
Tinggi atau tidak, untuk memberlakukan penahanan dakwaan dari Pengadilan Tingkat Rendah, sambil menunggu
penyelidikan polisi. (UNODC, Prison Staff Training Needs Assessment, Maret 2009, Atabay, T., hal. 14).
213
NHRC melaporkan bahwa di sebagian besar penjara, tidak ada catatan akurat disimpan mengenai tahanan
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1.1 Mencegah penahanan sewenang-wenang dan mengurangi penahanan pradakwaan
Penangkapan merupakan titik masuk ke sistem peradilan pidana. Mengapa, dan
seberapa sering keputusan untuk menangkap diambil, memiliki efek berantai pada proses
peradilan pidana secara keseluruhan. Semakin besar jumlah orang yang ditangkap,
semakin besar beban kerja pengadilan, semakin lama penundaan, dan semakin tinggi
kemungkinan adanya ketidakadilan karena berkurangnya kapasitas dan proses hukum
yang sesuai.
Menurut hukum internasional setiap orang memiliki hak atas kebebasan pribadi.
Negara dapat merampas kebebasan mereka hanya dalam keadaan tertentu yang sudah
ditentukan, sesuai dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 9
(1) ICCPR. Penangkapan harus didasarkan pada kecurigaan yang masuk akal dan sah
bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran yang didefinisikan sebagai pelanggaran
oleh hukum. Penangkapan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar proporsionalitas,
legalitas dan kebutuhan. Prosedur penangkapan harus sesuai, tidak hanya dengan
hukum domestik, tetapi juga dengan standar internasional.214
Selain itu, penangkapan atau penahanan yang sah menurut hukum dalam negeri
mungkin saja bersifat sewenang-wenang dalam pandangan hukum internasional jika
hukum yang menaungi orang yang ditahan tersebut tidak jelas, sangat luas, atau
melanggar standar fundamental lainnya.
Berkenaan dengan arti kata-kata “penangkapan sewenang-wenang” dalam pasal 9 (1) ICCPR, Komite
Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa “’kesewenang-wenangan” tidak boleh disamakan
dengan ‘melawan hukum”, tetapi harus ditafsirkan lebih luas untuk mencakup elemen-elemen
ketidaksesuaian, ketidakadilan, kurangnya prediktabilitas dan sesuai prosedur hukum ... Ini berarti
bahwa penahanan berdasarkan penangkapan yang sah tidak hanya harus sah tapi masuk akal.
Mengirim kembali tahanan ke penjara diperlukan dalam beberapa situasi, misalnya, untuk mencegah
tahanan melarikan diri, mengganggu bukti yang ada atau berulangnya tindak pidana.”a
Komunikasi No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (pandangan digunakan pada 21 Juli 1994), dalam
dok. PBB. GAOR, A/49/40 (vol. II), hal. 181, ayat 9.8
a

Penangkapan sewenang-wenang melanggar beberapa prinsip paling mendasar dari
hukum internasional dan dalam sebagian besar kasus diskriminasi terhadap mereka
yang miskin, buta huruf, minoritas etnis atau ras atau rentan.
Mencegah penangkapan sewenang-wenang dan penahanan berkepanjangan sebelum
tersangka dibawa ke pengadilan membutuhkan dukungan politik dan kebijakan yang
jelas untuk mencegah lembaga penegakan hukum menggunakan kewenangannya untuk
menangkap secara tidak sah dan berlebihan, meskipun tidak menghalangi mereka untuk
menjalankan tugas mereka yang sah secara efektif.
yang mengalami ‘penahanan dakwaan’. Kasus-kasus terburuk yang tercatat, adalah di Ikoyi dimana dari populasi tahun
1977, sekitar 1308 mengalami penahanan dakwaan, Penjara Kaduna - 201 dari 889; Penjara Oko - 349 dari 523;
Onitsha - 411 dari 670. (Komnas HAM, bekerjasama dengan UNDP dan NORAD, Audit Penjara National, 2007-2008,
Februari 2009, hal. 8).
214
Misalnya, Pasal 9 (1) ICCPR, Pasal 6 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (ACHPR); Pasal 7
(2) dan 7 (3) dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR), Pasal 5(1) Konvensi Eropa untuk Perlindungan
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia - ECHR).
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Langkah-langkah berikut bisa diambil:
•

•

•

•

•

•

•

•

Sebagai titik awal, undang-undang yang mengatur penangkapan oleh aparat
penegak hukum dapat ditinjau dan revisi dilakukan untuk memastikan
bahwa hal itu sesuai dengan standar internasional. Hal ini mungkin termasuk
merevisi hukum dalam negeri untuk memastikan bahwa penangkapan
sewenang-wenang (seperti dijelaskan di atas) dilarang, serta memperkenalkan
perlindungan seperti memastikan bahwa orang yang ditahan memiliki hak
untuk menginformasikan kerabat dekat atau orang lain tentang situasinyanya
segera215 dan hak untuk memiliki akses langsung ke pengacara,216 antara lain;
Dalam konteks ini, penting mempertimbangkan untuk membatalkan
setiap target penangkapan yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu
yang memberikan tekanan pada aparat penegak hukum dalam melakukan
penangkapan, apakah dibenarkan atau tidak;
Menyiapkan langkah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,
mewajibkan aparat penegak hukum untuk menyimpan daftar pengawasan atas
seluruh tersangka yang ditahan217, termasuk waktu dan alasan penangkapan,
diantara detil lainnya;
Menetapkan batas waktu penahanan yang tegas dan menyiapkan langkahlangkah untuk memastikan bahwa mereka ditangkap dan ditahan dilakukan
sebelum otoritas yudisial, tanpa penundaan, sejalan dengan otoritas peradilan
untuk menentukan keabsahan penahanan dan untuk membebaskan orang,
saat penahanan tidak didasarkan pada kriteria hukum;218
Meningkatkan pelatihan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dengan
standar internasional dan perundang-undangan dalam negeri yang relevan,
dalam rangka untuk menerapkan undang-undang tersebut;
Meninjau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak
hukum, memastikan bahwa jumlah penangkapan yang mereka lakukan bukan
merupakan faktor positif dalam evaluasi dan bahwa penangkapan sewenangwenang tidak dianjurkan;
Menyiapkan sistem pemantauan independen untuk memantau apakah, dan
sejauh mana, batas waktu penahanan sedang dipenuhi; untuk mengidentifikasi
masalah yang dihadapi, dan untuk membuat rekomendasi (misalnya di negaranegara yang telah meratifikasi OPCAT, ini bisa menjadi salah satu tanggung
jawab dari Mekanisme Pencegahan Nasional);
Pelatihan Staf penjara tentang penanganan tahanan pra-ajudikasi: untuk
membuat catatan dari semua data yang relevan yang berkaitan dengan tahanan
pra-ajudikasi tetap akurat dan baru, termasuk status kasus mereka, apakah
mereka telah didakwa atau tidak dan akses mereka ke penasehat hukum;
bersikap proaktif menginformasikan pada pengadilan mengenai tahanan yang
ditahan tanpa dakwaan dalam waktu yang lama, dan memfasilitasi akses para
tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum.

215
SMR, Aturan 92, Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Setiap Bentuk
Penahanan atau Pemenjaraan, Prinsip 16.
216
Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Setiap Bentuk Penahanan atau
Pemenjaraan, Prinsip 17.
217
Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Setiap Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, Prinsip 12. Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Pasal 10 dan 11.
218
Kumpulan Prinsip-prinsip, Prinsip 11
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2.

Mengurangi penahanan pra-ajudikasi: paska-dakwaan

Ketika tersangka dibawa ke pengadilan, atau di beberapa negara, tersangka dibawa
menghadap jaksa, maka hakim atau jaksa dapat mendakwa tersangka dan memerintahkan
agar ia ditahan (atau terus ditahan) sambil menunggu sidang. Banyak definisi penahanan
pra-ajudikasi yang mengacu pada penahanan yang diperintahkan oleh pengadilan atau
jaksa, sementara tersangka menunggu sidang.
Aturan umum dalam standar internasional adalah bahwa seseorang dianggap tidak
bersalah sampai dipastikan sebaliknya oleh pengadilan yang berwenang dan harus
dibiarkan bebas dan tidak akan ditahan sambil menunggu sidang.219
Komite Hak Asasi Manusia PBB (HRC) telah menyatakan bahwa penahanan sebelum
sidang digunakan hanya bila hal itu sah, wajar dan perlu. Menurut HRC, penahanan
mungkin diperlukan dalam situasi berikut:220
•
Untuk mencegah melarikan diri;
•
Untuk mencegah terganggunya bukti yang ada;
•
Untuk mencegah terulangnya tindak pidana;
•
Dimana orang yang bersangkutan merupakan ancaman yang jelas dan serius
bagi masyarakat yang tidak dapat ditampung dengan cara lain
Pada tahun 1990 Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan
terhadap Tahanan menetapkan bahwa penahanan pra-ajudikasi dapat diperintahkan
hanya jika ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang yang bersangkutan telah
terlibat dalam pelaksanaan dugaan pelanggaran dan ada indikasi untuk melarikan diri
atau melakukan tindak pelanggaran yang serius, atau bahaya bahwa jalannya peradilan
akan sangat terganggu jika mereka dibiarkan bebas.221
Hanya karena tak memiliki tempat tinggal yang tetap maka tidak boleh secara otomatis
dianggap sebagai bahaya melarikan diri, menurut Mahkamah HAM Eropa. Pengadilan
juga telah memutuskan bahwa, ketika pembebasan sambil menunggu sidang ditolak atas
dasar bahwa terdakwa mungkin melakukan pelanggaran lebih lanjut sebelum sidang,
pengadilan nasional harus yakin bahwa risikonya terbukti dan bahwa harus ada bukti
kecenderungan untuk melakukan pelanggaran lagi.222
Sejumlah tindakan atau kombinasi dari langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi
jumlah orang-orang yang tidak perlu ditahan selama periode pra-ajudikasi.
Langkah-langkah itu mencakup:
•

Menghapus kewajiban penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran apapun,
memastikan bahwa keputusan penahanan pra-ajudikasi tidak didasarkan pada

219
ICCPR, Pasal 9 (3); Aturan Toktyo Aturan 6.1; Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di
bawah Setiap Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, Prinsip 39
220
Hak Asasi Manusia dan Penahanan Praperadilan. Panduan Standar Internasional yang berkaitan dengan
Penahanan Praperadilan, Seri Pelatihan Profesional no. 3 (New York: PBB, 1994), 14-15.
221
Dampak Sosial Ekonomi pada Penahanan Praperadilan, Open Society Justice Initiative, Open Society Foundations
dan UNDP, 2011, hal. 52
222
Lihat Detained without trial: Fair Trials International’s response to the European Commission’s Green Paper on
detention, Fair Trials International, Oktober 2011, hal. 31 untuk referensi kasus
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pelanggaran yang dilakukan, tetapi pada tujuan evaluasi faktor-faktor, yang
dapat membenarkan penahanan pra-ajudikasi, yang disebut di atas;
•

Melarang penggunaan penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran tertentu,
yang berarti sama dengan hukuman penjara singkat;

•

Meminta otoritas peradilan memberikan alasan atas keputusannya mengenai
penahanan, berdasarkan fakta-fakta dari setiap kasus individu;

•

Meningkatkan kemungkinan jaminan dan pengaturan jumlah jaminan yang
lebih adil;

•

Memperkenalkan alternatif lain untuk penahanan pra-ajudikasi, seperti
pembebasan dengan pengawasan tanggung jawab pribadi, tahanan rumah
atau pembatasan lainnya.

Burundi—Meningkatkan penghormatan akan jaminan peradilan dan mendukung pemangku
kepentingan bekerja sama
Dialog rahasia yang sedang berlangsung dengan otoritas peradilan dan lembaga pemasyarakatan
di Burundi mengenai penghormatan terhadap jaminan peradilan sebagai bagian dari upaya untuk
mengatasi kepadatan didukung pada tahun 2008 oleh hasil studi ICRC yang mendalam tentang topik
ini terhadap penjara pusat maupun tempat-tempat penahanan sementara. Untuk menyebarluaskan
rekomendasi yang terkandung dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pelaksanaannya, lebih
dari 100 personil dan pegawai negeri sipil lainnya dan aktor-aktor masyarakat sipil yang bertanggung
jawab untuk dan terlibat dengan proses peradilan menghadiri seminar yang diselenggarakan pada
tahun 2008 oleh ICRC di Bujumbura, Gitega dan Ngozi. ICRC bekerja bersama pemerintah untuk
mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk pelaksanaan rekomendasi dalam penelitian ICRC
seperti yang dibahas selama seminar ini.
Pada tahun 2011, ICRC, Badan Pengembangan Belgia (BTC) dan administrasi penjara di Burundi (DGAP)
berusaha untuk mendukung berbagi pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kerjasama
di antara berbagai aktor yang terlibat di bidang pemasyarakatan di tingkat provinsi, nasional dan
internasional. Ini sebagai tanggapan terhadap identifikasi masalah yang sama yang umum di berbagai
penjara, terlepas dari ukuran, populasi atau lokasi, dan beberapa inisiatif positif yang mengarah ke
mitigasi atau resolusi dari masalah tersebut di beberapa institusi.
Pada Mei 2011, sebuah seminar dua-hari diadakan bagi para pemangku kepentingan tentang
penanganan dan pengoperasian penjara, di mana kelompok-kelompok kecil membahas berbagai
tema yang luas dan pertanyaan spesifik, termasuk kondisi penahanan, perlindungan tahanan rentan
dan pengelolaan sumber daya. Kepadatan diidentifikasi sebagai penyebab dari banyak masalah yang
diangkat. Pada akhir seminar, staf dari masing-masing penjara mendefinisikan tiga tujuan untuk
diterapkan dalam fasilitas mereka sendiri. Tujuan ini akan dipantau oleh DGAP dan oleh Inspektorat
Jenderal Kehakiman (Departemen Kehakiman) dan ICRC dan BTC akan ada sebagai mitra pendukung.
Di samping langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan proses peradilan, rehabilitasi dan
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan dari ICRC di beberapa penjara
dan cachots (tahanan lokal), dengan maksud untuk mengurangi pergaulan bebas yang dipicu oleh
kepadatan.
Sumber: ICRC Improving detainees living conditions: Helping authorities fulfil their responsibilities, Jenewa, 4
September 2009

BAGIAN II

STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

Brasil mengambil langkah untuk mengurangi penahanan pra-ajudikasi
Kongres Brasil meloloskan undang-undang baru tentang langkah-langkah alternatif untuk penahanan
pra-ajudikasi pada tanggal 4 Juli 2011. Hukum berusaha untuk memastikan bahwa beberapa orang
masuk ke dalam sistem penjara dari awal.
Hukum menggarisbawahi prinsip bahwa penahanan pra-ajudikasi harus menjadi pengecualian
dan bukan aturan. Dan menetapkan sembilan alternatif penahanan pra-ajudikasi, seperti jaminan
dan pemasangan alat pemantauan elektronik. Untuk pelaku pelanggar pertama kali yang dituduh
melakukan kejahatan non-kekerasan, yang jika terbukti bisa didakwa sampai empat tahun penjara,
hakim tidak bisa memaksakan penahanan pra-ajudikasi. Undang-undang mengharuskan bahwa
penahanan pra-ajudikasi digunakan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun hanya dalam kasus yang
sangat spesifik.
Sumber: Universal Periodic Review Submission Brazil UNODC 2011 OHCHR

2.1. Jaminan
Jaminan adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk memungkinkan pembebasan
penahanan orang yang dituduh melakukan kejahatan sebelum keputusan, jika syarat
tertentu terpenuhi. Syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa terdakwa kembali
ke pengadilan untuk diadili. Syarat itu mencakup pemberian sejumlah uang sebagai
jaminan pengadilan, yang dapat disita oleh negara bila terdakwa tidak kembali ke
pengadilan pada waktu dan tempat yang ditetapkan. Jaminan biasanya diberikan oleh
tersangka atau terdakwa atau anggota keluarga, meskipun hal ini tidak selalu menjadi
persyaratan.
Di banyak negara sejumlah besar tahanan pra-ajudikasi berada di penjara karena mereka
tidak mampu menyediakan uang yang diperlukan atau surat berharga yang ditetapkan
dalam persyaratan jaminan mereka. Hal ini menyebabkan orang-orang tetap dipenjara
bukan karena mereka akan menimbulkan risiko keamanan untuk umum, tetapi karena
mereka miskin.
Oleh karena itu penting bahwa jumlah jaminan yang ditetapkan terjangkau, dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku.
Hal ini sama pentingnya bahwa ada alternatif lain yang dapat dikenakan, yang tidak
mengharuskan terdakwa memiliki status ekonomi tertentu. Alternatif seperti itu
mungkin termasuk melepaskan terdakwa dan memerintahkan orang tersebut untuk
melakukan satu atau lebih dari hal berikut:
•

Muncul di pengadilan di hari tertentu (bebas dengan tanggung jawab
pribadi);

•

Tetap tinggal di alamat tertentu;

•

Melaporkan diri setiap hari atau secara teratur ke pengadilan, polisi atau
otoritas lainnya;

•

Menyerahkan paspor atau dokumen pengenal lainnya;

•

Menerima pengawasan dari lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan;

•

Menerima pemasangan alat pantau elektronik.
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2.2. Bebas berdasarkan tanggung jawab pribadi/jaminan tak bersyarat
Dalam pembebasan tanpa syarat, juga dikenal sebagai tanggung jawab pribadi, tersangka
berjanji untuk muncul di pengadilan seperti yang diperintahkan (dan, dalam beberapa
wilayah yurisdiksi, menaati segala hukum).
Dalam kasus di mana seseorang dikenal di masyarakat, memiliki pekerjaan, keluarga
untuk dihidupi, dan merupakan pelaku pelanggar pertama kali, pemerintah dapat
mempertimbangkan jaminan tanpa syarat. Dengan demikian di mana pelanggaran
tersebut tidak serius, pembebasan tanpa syarat harus menjadi pilihan.223
Dalam banyak yurisdiksi, terutama di negara-negara dengan daerah pedesaan yang luas
dengan akses yang buruk ke pemukiman kota besar, pembebasan dengan tanggung
jawab pribadi jarang digunakan karena tantangan yang dihadapi dalam mencari tahu
tempat tinggal mereka dan melacak mereka, jika diperlukan.
Dalam keadaan seperti itu pertimbangan perlu diberikan untuk mengembangkan
kerjasama dengan orang-orang penting di masyarakat, seperti pemimpin suku atau
perwakilan masyarakat lainnya, dalam rangka meningkatkan kepatuhan mereka yang
dibebaskan dengan tanggung jawab pribadi pada syarat pembebasan mereka.
Kerjasama semacam itu harus disertai dengan peningkatan kesadaran di masyarakat
tentang masalah jaminan, dalam rangka untuk memastikan bahwa pembebasan
tersebut tidak dianggap vonis bebas. Di beberapa negara, kesalahpahaman tersebut
telah menyebabkan tindakan kekerasan terhadap orang yang dibebaskan, sebagai
bentuk aksi keadilan oleh rakyat.
Pembebasan dengan tanggung jawab pribadi di Kosta Rika
Kosta Rika adalah salah satu negara di Amerika Latin di mana undang-undang mencakup kemungkinan
pembebasan dengan tanggung jawab pribadi selama periode pra-ajudikasi. Menurut sebuah studi yang
dilakukan oleh ILANUD pada tahun 1980, tanggung jawab pribadi hampir tidak pernah digunakan,
alasan utamanya, dijelaskan oleh 81 persen hakim, adalah ketakutan bahwa terdakwa akan melarikan
diri. Pada tahun 1989 ILANUD melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah ketakutan ini
bisa dibenarkan. Penelitian tersebut membandingkan tingkat kepatuhan pada syarat pembebasan,
antara dua kelompok: (1) pembebasan dengan jaminan uang (dengan material, jaminan uang); dan
(2) pembebasan dengan tanggung jawab pribadi. Penelitian dilakukan selama 6 tahun dan meliputi
468 kasus secara total. Ditemukan bahwa dalam uji coba yang dilakukan di pengadilan pertama dan
kedua misalnya, tingkat kepatuhan adalah sama untuk kedua kelompok. Dalam pengadilan ketiga,
15,6 persen dari mereka yang telah dibebaskan dengan tanggung jawab pribadi tidak muncul di
pengadilan, dibandingkan dengan 2,9 persen dari mereka yang dibebaskan dengan jaminan uang.
Para peneliti menemukan bahwa alasan perbedaan yang signifikan pada pengadilan ketiga adalah
bahwa “persyaratan metodologis untuk proses tersebut adalah patuh pada tingkat yang jauh lebih
rendah, [...] dan kurang tegas [di pengadilan ketiga dibandingkan pengadilan pertama atau kedua]”.

223

UNODC Handbook on Alternatives, hal. 12.
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ILANUD membuat rekomendasi berikut, berdasarkan hasil penelitiannya:
1. Meningkatkan pembebasan dengan tanggung jawab pribadi di Kosta Rika;
2. Mengadakan seminar dengan para hakim untuk mentransfer pengetahuan yang diperoleh
dalam penelitian ini;
3. Bentuk pembebasan semacam ini harus hati-hati dilaksanakan dengan pengenalan terhadap
beberapa langkah-langkah praktis:
		

a. Menginformasikan para tahanan akan status dan kewajiban mereka: Terdakwa perlu
menerima penjelasan tentang implikasi pembebasannya dan syarat yang harus dipenuhi,
sehingga orang yang dibebaskan menangkap pentingnya mematuhi kewajibannya;

		

b. Mempertahankan sistem kontrol periodik, tetapi tidak lebih dari sekali dalam sebulan,
karena persyaratan sebelumnya sekali per minggu sangat sulit dipenuhi karena alasan
praktis (misalnya orang yang tinggal dan bekerja di daerah pedesaan terpencil);
c. Mendapatkan alamat dan telepon terdakwa, serta salah satu dari keluarga atau ‘wali’;

		

d. Seandainya terdakwa tidak menyerahkan dirinya: menelepon, menawarkan kesempatan
kedua untuk bertemu, atau memanfaatkan ‘wali’

		

e. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan berusaha untuk menghindari penahanan praajudikasi karena tersangka dianggap tidak bersalah;

4. Membentuk evaluasi berkala untuk menentukan tingkat penggunaan pembebasan dengan
tanggung jawab pribadi;
5. Memulai proyek serupa di negara-negara lain di wilayah ini, dengan sistem yang sama.
Sumber: UE. Carranza, M. Houed, N. J. O. Liverpool, L.P. Mora, L. R. Manzanera, “Sistemas Penitenciarios y
Alternativas a la Prisión en América Latina y el Caribe”, ILANUD, 1992, hal 97-136

Di beberapa negara "layanan pembebasan pra-ajudikasi" telah diperkenalkan, yang
telah membantu mengurangi jumlah orang yang ditahan di penahanan pra-ajudikasi.
Layanan pra-ajudikasi muncul di Amerika Serikat dalam menanggapi ketidakadilan
sistem jaminan uang serta kebutuhan aparat peradilan akan informasi yang dapat
dipercaya dalam membuat keputusan jaminan.224 Program layanan pra-ajudikasi
berfungsi sebagai penyedia informasi yang diperlukan bagi aparat peradilan untuk
membuat keputusan jaminan yang paling tepat. Mereka juga menyediakan pemantauan
dan pengawasan terhadap terdakwa yang dibebaskan sementara menanti persidangan.225
Program layanan praperadilan telah dikembangkan di banyak tempat di Amerika Serikat
dan telah diperkenalkan di beberapa negara lain di seluruh dunia, dengan beberapa
keberhasilan.226

224
National Institute of Justice, Layanan Program Praperadilan: Tanggung Jawab dan Potensi (Washington, DC:
Amerika Serikat Departemen Kehakiman, United States Government Printing Office, 2001), hal 7-13 dan Lampiran
A.
225
Lihat VanNostrand, M., Legal and Evidence Based Practices: Application of Legal Principles, Laws and Research to
the Field of Pretrial Services, Lembaga Peradilan dan Pidana dan Lembaga Pemasyarakatan Nasional, April 2007 untuk
informasi rinci lebih lanjut
226
Lihat Karth, V., "Between a Rock and a Hard Place", Open Society Foundation untuk Afrika Selatan, khususnya,
hal. 10-13 dan Praduga Tak Bersalah – Program Layanan Praperadilan, Sistem Peradilan Anak Negara Bagian Morelos
- Mexico, Open Society Justice Initiative, (http://presunciondeinocencia.insyde.org.mx/).
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2.3. Langkah-langkah pembatasan
Aturan Tokyo, Aturan 6.2 menyajikan berbagai langkah pembatasan sebagai alternatif
penahanan pra-ajudikasi. Langkah-langkah pembatasan dapat berupa mengurung
tersangka atau terdakwa di lokasi yang ditentukan (misalnya rumahnya, lembaga, atau
wilayah geografis tertentu), membatasi aksesnya ke lokasi tertentu (misalnya rumah
keluarga), atau melarang tersangka atau terdakwa muncul di tempat yang dikenali
atau pertemuan dengan orang-orang yang dikenali. Perihal mengamankan kehadiran
tersangka atau terdakwa di pengadilan, proses kunjungan berkala ke lembaga atau
otoritas yang ditunjuk oleh pengadilan, atau penyitaan paspor, mungkin lebih sesuai
dibandingkan dengan penahanan atau jaminan. Jika langkah-langkah pembatasan
dipilih, maka hakim harus memilih opsi yang paling penting dan proporsional dalam
situasi semacam itu.227
Ketersediaan langkah-langkah tersebut dalam undang-undang dan pelaksanaannya
dapat membantu mengurangi penggunaan penahanan sambil menunggu sidang, hakim
akan lebih percaya bahwa, dengan pembatasan, terdakwa dapat dicegah untuk melarikan
diri, mengganggu saksi atau merusak barang bukti.
Federasi Rusia—Mendukung kecenderungan penahanan pra-ajudikasi di Federasi Rusia
Jumlah orang di fasilitas penahanan (SIZOs) di Federasi Rusia berkurang setiap tahun antara tahun
2005 dan 2010 dan tingkat penurunan tampaknya semakin cepat. Sebagian besar, jika tidak semua,
pengurangan populasi SIZO tampaknya merupakan hasil dari penurunan yang jelas dan berkelanjutan
dalam jumlah terdakwa yang diserahkan ke dalam tahanan sebelum persidangan. Skala pengurangan
ini bisa jadi lebih besar kalau bukan karena peningkatan durasi penahanan, ditunjukkan oleh
pertumbuhan jumlah penahanan.
Sebagian besar pengurangan jumlah penahanan pra-ajudikasi dapat dikaitkan dengan menurunnya
jumlah tersangka yang didakwa dengan pelanggaran serius. Penyidik polisi, oleh karena itu, telah
mengidentifikasi sejumlah kecil tersangka setiap tahun dan jaksa telah membuat pengajuan penahanan
pra-ajudikasi yang jauh lebih sedikit. Tampaknya, bagaimanapun, bahwa jaksa telah menjadi lebih
diskriminatif dalam penilaian mereka tentang perlunya penahanan. Antara 2005 dan 2010, ketika
jumlah total tersangka yang “diidentifikasi” oleh polisi turun sebanyak 36 persen, jumlah pengajuan
penahanan turun hingga 45 persen, dari 277.208 menjadi 165.323.
Selain itu, sejak tahun 2005 jumlah semua terdakwa yang dihukum yang menghabiskan waktu di
penahanan pra-ajudikasi terus menurun. Dari 903.928 terdakwa yang diputus bersalah pada tahun
2005, 246.243 (atau 27 persen) berada di tahanan pada saat menjalankan hukuman mereka. Dari
870.082 terdakwa yang diputus bersalah karena melakukan tindak pidana pada tahun 2010, hanya
174.855 (20 persen) berada dalam tahanan saat menjalankan hukuman. Meski penelitian lebih lanjut
diperlukan untuk memahami angka-angka ini, data ini adalah tanda-tanda bahwa pengadilan di
Federasi Rusia mungkin akan melakukan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penahanan praajudikasi.

227

Lihat Model Code of Criminal Procedure, Bab 9, Bagian 3, hal. 300-301 Pasal 184 dan penjelasan
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“Alternatif” utama penahanan praperadilan di Federasi Rusia adalah pembebasan dengan tanggung
jawab pribadi, yang digunakan dalam 75-80 persen dari semua tuntutan. Alternatif yang lebih rumit
jarang digunakan, dengan hanya 629 kasus jaminan uang dan 668 kasus tahanan rumah yang
digunakan pada tahun 2010.
Sumber: Todd Foglesong, Senior Research Associate, Program in Criminal Justice Policy and Management, Harvard
Kennedy School of Government, Juni 2011.
http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centersprograms/programs/criminaljustice/
SafetyJusticeResarchinBriefPretrial_Detention_in_Russia_2001-2010.pdf
Lihat juga: “Fewer Russians ending up in pre-trial cells – officials”, 1 November 2011
http://rt.com/news/prime-time/prisons-inmates-death-russia-311/

3.

Pengalihan dari sistem peradilan pidana

Aturan-aturan Tokyo menetapkan bahwa, bila sesuai, polisi, kejaksaan atau lembaga lain
yang berhubungan dengan kasus-kasus pidana harus diberdayakan untuk melepaskan
pelaku jika mereka menganggap bahwa tidak perlu melanjutkan kasus tersebut. Aturan
tersebut juga mengungkapkan perlunya mengembangkan seperangkat kriteria untuk
tujuan menentukan kelayakan pelepasan atau penentuan proses. Aturan tersebut juga
menyatakan jaksa memiliki kemungkinan untuk menerapkan tindakan non-penahanan
yang cocok, bila sesuai, untuk kasus-kasus kecil.228
Wewenang polisi dan kejaksaan untuk mengalihkan kasus-kasus yang sesuai dari sistem
peradilan pidana dapat menjadi mekanisme yang kuat untuk mengatasi masalah,
mulai dari mengurangi beban kasus yang berlebihan yang menyulitkan sistem penjara,
menghindari stigmatisasi dan biaya sosial dari penuntutan pidana dan keputusan.
Pengalihan dapat terjadi pada berbagai tahap dalam sistem yang berbeda dan kelas
yang berbeda dari pelaku. Dalam bentuknya yang klasik, pengalihan terjadi sebelum
sidang dan menghindari proses pengadilan secara keseluruhan.
Pengalihan dapat didasarkan pada pengakuan tanggung jawab atas pelanggaran dan
kesepakatan untuk menebus kejahatan, biasanya dengan melakukan layanan masyarakat
atau memberi kompensasi pada korban. Kadang-kadang pelaku dikirim ke sebuah
program untuk menangani masalah tertentu, seperti alkohol atau ketergantungan obat
atau kebutuhan perawatan kesehatan mental.
3.1. Pengalihan pada proses penyelesaian sengketa alternatif
Dalam beberapa sistem rujukan untuk pengalihan adalah pada proses penyelesaian
sengketa alternatif (ADR), di mana korban dan pelaku (dan dalam beberapa contoh,
anggota lain dari masyarakat) bertemu dan membuat rencana tentang bagaimana pelaku
membayar kesalahannya. Interaksi antara korban dan pelaku semacam ini adalah dasar
keadilan restoratif, sebuah pendekatan yang telah mendapatkan popularitas di banyak
sistem di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir.

228

Aturan Tokyo, Aturan 5.1.
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Ada berbagai bentuk ADR, yang mungkin mencakup:
•
Negosiasi ditandai oleh fakta bahwa para pihak mencapai kesepakatan tanpa
keterlibatan pihak ketiga.
•
Mediasi, kadang-kadang juga dikenal sebagai konsiliasi, menyediakan forum
di mana pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka sendiri, dengan bantuan
pihak ketiga yang netral.229 Konsiliasi berbeda dari mediasi dalam arti bahwa
konsiliator menyarankan solusi. Apa yang harus dicapai mediator adalah
komunikasi konstruktif antara para pihak hingga sampai ke titik di mana
mereka sendiri dapat menemukan solusi.230
•
Arbitrase lebih mirip litigasi tradisional bahwa pihak ketiga yang netral
mendengar argumen yang berselisih ‘dan memaksakan keputusan final dan
mengikat yang dilaksanakan oleh pengadilan.231
•
ADR Berbasis Masyarakat (atau penyelesaian sengketa informal) sering
bersifat independen dari sistem hukum formal, meskipun dalam beberapa
sistem formal, bentuk hubungan dengan sistem ADR berbasis masyarakat.
Proses ADR berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam sejumlah
negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia Selatan. Mereka lebih terjangkau
dan dapat diakses oleh orang miskin, dan memungkinkan untuk penyelesaian
konflik tanpa melalui proses peradilan pidana formal yang panjang, sehingga
mengurangi beban pada pengadilan. Namun, mereka juga memiliki kelemahan,
seperti kurangnya akuntabilitas yang memadai, kemungkinan diskriminasi
yang didasarkan pada status sosial, gender dan kekayaan, serta kurangnya
perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu implikasi hak asasi manusia
mungkin perlu selalu diperhitungkan dan kelompok rentan, seperti perempuan,
anak-anak dan orang miskin, dilindungi dari pelecehan atau diskriminasi jika
keterkaitan dengan sistem peradilan non-negara harus dibentuk.
		

Setiap strategi yang mempertimbangkan pembangunan kapasitas, dan
membentuk hubungan dengan sistem peradilan non-negara untuk membantu
mengurangi jumlah kasus yang diproses melalui pengadilan, harus didahului
oleh penilaian terhadap sistem peradilan adat, untuk memahami konteks
sosial budaya di mana ia beroperasi; cara bagaimana ia menyelesaikan kasuskasus pidana dan jenis kesepakatan yang dicapai; jenis kasus yang mampu
dipecahkan; sifat dari praktek-praktek yang melanggar norma-norma
internasional dan hubungan antara sistem adat dan formal dari perspektif
sejarah dan politik.232 Berdasarkan penilaian tersebut, langkah-langkah perlu
diambil untuk mengatasi masalah dan kekurangan, sementara tidak merusak
sifat informal dan sistem yang dapat diakses.

		

Perlu ditekankan bahwa, pada umumnya, hanya kasus tindak pidana ringan
yang akan cocok untuk penyelesaian dengan sistem adat atau peradilan nonNegara, mirip dengan kebanyakan kasus yang dapat dipertimbangkan untuk
pengalihan dari sistem peradilan pidana.233

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/alternative+dispute+resolution.
Alvarez dan Highton, "La mediación en el panorama latinoamericano", dalam Revista Sistemas Judiciales, no. 1,
Juni 2001, dikutip dalam S. Westerland, M. Widenbadh, The Rural Judicial Facilitators Program in Nicaragua, hal. 13.
231
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/alternative+dispute+resolution.
232
UNODC Handbook on criminal justice reform in post conflict states, hal. 110.
233
Untuk pembahasan lebih rinci tentang sistem peradilan kebiasaan dan non-negara, lihat UNODC Panduan
229
230
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•

Keadilan restoratif, yang telah muncul dalam 30 tahun terakhir, memiliki
banyak kesamaan dengan filosofi yang mendasari proses penyelesaian konflik
kuno. Hari ini, lebih dari 80 negara menggunakan beberapa jenis pendekatan
restoratif untuk menangani kejahatan.234 Program keadilan restoratif
dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana, sesuai dengan
hukum nasional. Ketika digunakan sebelum kasus masuk ke pengadilan,
atau selama proses persidangan, mereka dapat menyebabkan pengalihan
kasus dari prosedur pidana, asalkan tercapai kesepakatan antara korban dan
pelaku. Proses keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan berbagai konteks
budaya dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Pendekatan komprehensif
untuk pelaksanaan program keadilan restoratif dalam sistem nasional harus
menghasilkan penciptaan berbagai program yang dapat menjadi acuan orangorang dari titik yang berbeda dalam proses peradilan pidana.

Ada banyak keuntungan yang melekat dalam proses pengalihan. Untuk pelaku, ia dapat
menghindari catatan kriminal dan konsekuensi negatifnya, manfaat edukasional terutama
dari program yang dirancang untuk mencegah pengulangan tindak pidana, atau dapat
menebus kesalahan langsung kepada korban dan, melalui ini, dapat mengembangkan
empati dan rasa tanggung jawab sosial. Dalam proses restoratif keadilan, korban sering
mengungkapkan tingkat kepuasan dengan hasilnya. Kejaksaan dan pengadilan juga
diuntungkan, karena sumber daya dibebaskan untuk menangani kasus yang lebih serius
atau kompleks dan, di mana program pengalihan bersifat efektif, kemungkinan bahwa
terdakwa akan melakukan pelanggaran di masa depan berkurang.
3.2. Diskresi polisi dan kejaksaan
Kesempatan untuk polisi dan kejaksaan bertindak dengan diskresi tergantung pada
sistem hukum di suatu negara, tingkat profesionalisme mereka, seberapa jauh mereka
dilatih untuk mencari solusi alternatif dan/atau merujuk ke lembaga alternatif, atau
sampai tingkat mana solusi atau lembaga alternatif tersedia bagi mereka.
Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (common law system), jaksa memiliki diskresi luas,
berkaitan dengan menuntut kasus di pengadilan dan diskresi ini umumnya tidak
mengalami tinjauan yudisial.235 Jaksa dapat memutuskan untuk menarik tuntutan,
atau terlibat dalam perundingan pra-ajudikasi, baik pada tuntutan atau pembelaan,
dalam rangka mendorong penyelesaian efisien kasus tersebut.236 Beberapa negara yang
menggunakan civil law system menegakkan prinsip penuntutan penuh atau wajib.237
Namun dalam prakteknya, jaksa menggunakan setidaknya beberapa diskresi di tahap
pra-ajudikasi.238
Agar efektif dan dilaksanakan secara adil dan konsisten, polisi dan jaksa memerlukan
panduan yang jelas mengenai sejauh mana kuasa dari diskresi mereka, kapan mereka
tentang Reformasi Peradilan Pidana di Amerika Paska-konflik, hlm 103-113 (http://www.unodc.org/documents/justiceandprison-reform/11-83015_Ebook.pdf).
234
Van Ness, An overview of restorative justice around the world, 2005, hal. 2.
235
Cumaraswamy, D. P. dan Nowak, M., "Human Rights in Criminal Justice Systems", Strasbourg, Perancis, 1820 Februari 2009, Pertemuan Informal ke-9 (ASEM) Seminar Hak Asasi Manusia, Background Paper,hal. 11.
236
Ibid.
237
Ibid.
238
Ibid.
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dapat menggunakan diskresi mereka untuk menghentikan kasus, kapan mereka
dapat mengalihkan kasus yang sesuai pada program di masyarakat dan kapan harus
melanjutkan dengan proses pidana.239 Sebagai contoh, kategori pelanggaran tertentu
dapat dimasukkan dalam pedoman (misalnya kejahatan properti, di mana kompensasi
uang mungkin lebih cocok) atau kategori pelaku tertentu mungkin jadi prioritas
(misalnya pelanggar dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, perempuan
dengan anak-anak yang masih bergantung dengan mereka).
Strategi reformasi pidana yang bertujuan untuk mengurangi penahanan pra-ajudikasi
dapat mempertimbangkan:
Meningkatkan diskresi polisi dan jaksa untuk mengalihkan kasus-kasus yang sesuai
dari sistem peradilan pidana;
Memperkenalkan pedoman dan meningkatkan pelatihan polisi dan jaksa untuk
menjalankan diskresi mereka secara tepat, dengan cara yang konsisten dan adil, dan
meningkatkan kesadaran mereka tentang kebutuhan kelompok rentan (misalnya
anak-anak, orang dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, warga negara
asing);
Mengembangkan alat layanan kepolisian dan kejaksaan untuk menilai kesesuaian
pengalihan;
Memberikan bimbingan dan informasi kepada polisi dan jaksa tentang program
di masyarakat dimana pelanggar dapat dialihkan dan mendukung pengembangan
program-program tersebut;
Membangun mekanisme kerja sama antara polisi dan jaksa dan layanan tersebut.
3.3. Mendukung Akuntabilitas
Dimanapun lembaga peradilan pidana diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk
mengambil keputusan sendiri, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa aktor dan
lembaga yang bertanggung jawab memiliki akuntabilitas atas keputusan-keputusan yang
mereka buat. Penting bahwa langkah-langkah disiapkan untuk menghindari keputusan,
pengalihan yang sewenang-wenang atas dasar suap atau kepentingan lainnya. Tindakan
tersebut harus mencakup, setidaknya, catatan keputusan dan pemantauan yang seksama
oleh badan-badan independen.
Dalam masyarakat di mana korupsi merupakan tantangan utama dalam semua bidang
kehidupan, mungkin akan sangat sulit untuk memastikan akuntabilitas, yang harus
diperhitungkan ketika memutuskan sejauh mana kewenangan polisi dan kejaksaan.

239

Pedoman PBB tentang Peran Jaksa Penuntut, Pedoman 17.
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Penurunan populasi penjara di Nikaragua dan peran mediasi
Mediasi telah menjadi adalah hal penting di Amerika Latin, yang termasuk dalam strategi reformasi di
hampir semua negara di kawasan ini.
Populasi penjara Nikaragua menurun dari 131 per 100.000 pada tahun 2002 menjadi 119 di 2008.
Hal ini dianggap sebagai akibat dari pemberian manfaat hukum untuk tahanan dan kesepakatan
yang dicapai antara Cabang Peradilan dan Polisi Nasional yang memungkinkan bagi mereka yang
melakukan kesalahan hukum tidak harus dirujuk ke sistem penjara, melainkan dialihkan pada langkahlangkah alternatif.
Selain itu, sesuai dengan Hukum Acara Pidana para pihak dalam kasus tindak pidana ringan dapat
memilih mediasi dan bukan proses pengadilan biasa. Fasilitator Yudisial Pedesaan adalah salah satu
badan yang berwenang untuk berlatih mediasi (Facilitador Judicial Rural, RJF) sebagai bagian dari
program yang meliputi sebagian besar wilayah pedesaan di negara tersebut untuk menyediakan
fasilitator dalam membantu memecahkan konflik kecil dan kejahatan di daerah terpencil di mana
akses ke sistem peradilan formal terbatas atau hampir tidak ada. Fasilitator telah menjadi bagian dari
cabang yudikatif sejak tahun 2002, dan bersama-sama dengan, misalnya, Lembaga Pembela Umum
(Defensoría Pública), mereka diakui dalam hukum Nikaragua sebagai staf tambahan dalam administrasi
peradilan.
Organisasi Negara-negara Amerika di Nikaragua, bertanggung jawab atas pelaksanaan Program
Fasilitator Yudisial Pedesaan, menyatakan bahwa program tersebut telah terbukti sangat sukses. Hal ini
tidak hanya meningkatkan akses terhadap keadilan dan menyediakan layanan peradilan untuk warga
miskin, tetapi juga memiliki efek positif lainnya seperti membuat orang sadar akan hak-hak mereka
dan, dalam jangka panjang, untuk membantu mengurangi kemiskinan. Sistem dan ciri-cirinya berbagi
prinsip yang sama dengan gerakan peradilan restoratif.
Sumber: ILANUD, Crime Criminal Justice and Prison in Latin America and the Caribbean, Elias Carranza (Coordinator), 2010 dan Sara Westerlund, Marlene Midenbladh, The Rural Judicial Facilitators Program in Nicaragua
– an Exemplary Model of Restorative Justice? (2007)

Pengalihan hukuman bagi pelaku dengan ketergantungan narkoba, pelaku dengan
kebutuhan perawatan kesehatan mental, wanita dan anak-anak tercakup dalam bab F,
pasal 6, kategori-kategori khusus.
4.

Pengurangan masa penahanan pra-ajudikasi

ICCPR, Pasal 9.3 menyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas
tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi
wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan berhak untuk diadili
dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan." Sebagai tambahan pada persyaratan
tinjauan yudisial yang cepat, Pasal 9.4 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dirampas
kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan
di depan pengadilan, agar pengadilan yang dapat memutuskan tanpa penundaan atas
keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan tersebut
tidak sah." ICCPR, Pasal 14 (c) mengatur bahwa tersangka memiliki hak untuk diadili
tanpa penundaan.
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, sejumlah langkah dapat
diambil untuk mengurangi durasi penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan, seperti:
•

Batas waktu wajib pada penahanan pra-ajudikasi dapat ditetapkan dalam
undang-undang

•

Jika belum ditetapkan oleh hukum, tahanan seharusnya memiliki hak agar
penahanan mereka ditinjau secara berkala oleh otoritas peradilan yang
independen, untuk menentukan apakah penahanan mereka yang berlanjut
itu diperlukan dan apakah harus dibebaskan, haruskah penahanan pra-sidang
berlangsung sangat lama;

•

Sebuah sistem inspeksi peradilan dapat dibentuk untuk memantau pelaksanaan
undang-undang;

Pusat Penahanan di Provinsi Buenos Aires, Argentina
Di provinsi Buenos Aires Argentina, pembela umum dan staf kejaksaan telah dibentuk dalam pusatpusat penahanan. Orang yang ditangkap segera dibawa ke pusat penahanan, bukan kantor polisi,
untuk menghindari keterlambatan dalam memproses kasus dan untuk memastikan bahwa semua
tersangka memiliki akses langsung ke pembela umum. Praktek ini telah berdampak positif pada
pengurangan jumlah orang dalam penahanan pra-ajudikasi.
Sumber: Alejandro Enrique Marambio Avaria, mantan Direktur Jenderal Layanan Penjara Federal Argentina dan Elias
Carranza, Direktur ILANUD.

•

•

•

•
•

Langkah-langkah tambahan dapat diambil, seperti menggunakan perintah
biaya (cost order) terhadap pengadilan seandainya penangguhannya terjadi
berulang kali dan tidak tepat;
Langkah yang sama dapat digunakan terhadap pengacara yang gagal berulang
kali muncul di persidangan, seperti yang direkomendasikan dalam Deklarasi
Ouagadougou dan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Penjara dan Pidana di
Afrika;
Sebuah tinjauan kritis tentang prosedur dan birokrasi yang berkaitan dengan
administrasi pengadilan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, dengan
meningkatkan kapasitas staf, dan mengurangi persyaratan prosedural yang
tidak perlu atau tidak tepat (lihat juga bab C, bagian 3);
Sebuah sistem penjadwalan pengadilan dapat diperkenalkan, memprioritaskan
kasus-kasus orang yang ditahan;
Ada juga cara untuk membawa pengadilan pada rakyat, untuk memastikan
bahwa tahanan pra-ajudikasi "disidang tanpa penundaan". Pengadilan bergerak
semacam itu telah terbukti efektif dalam memberikan bantuan jangka pendek
dalam fasilitas penahanan pra-ajudikasi yang penuh sesak.
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Pengadilan keliling di Republik Demokratik Kongo
Di negara-negara di mana pengadilan telah hancur karena konflik atau tidak dapat mencapai lokasi
terpencil pedesaan, pengadilan keliling, atau chambre foraine seperti yang dikenal di Republik
Demokratik Kongo, beroperasi seperti pengadilan lain dan dikelola oleh petugas pengadilan, tenaga
administrasi dan pengacara. Kedatangan mereka diumumkan sebelumnya, pengadilan lapangan
terbuka didirikan dan lanjut menangani kasus-kasus yang diajukan kepadanya.
Antara 2004 dan 2006, Avocats Sans Frontières memulai program pengadilan keliling di tiga provinsi
di Republik Demokratik Kongo dengan pendanaan Departemen untuk Pengembangan Intenasional
Inggris Raya. Dalam jangka waktu 18 bulan, mereka melakukan 16 pengadilan keliling, menargetkan
daerah-daerah di mana tidak ada pengadilan (atau tribunaux de grande instance) dan menangani
lebih dari 1.000 kasus (40 persen dari mereka adalah kasus-kasus lama, beberapa di antaranya telah
menunggu selama bertahun-tahun untuk masuk ke pengadilan; 70 persen dari mereka adalah kasus
kriminal) dan mengajukan keputusan dalam 70 persen kasus. Setiap sesi pengadilan dihadiri oleh
antara 300 dan 1.000 anggota masyarakat. Selain membawa pengadilan kepada masyarakat, para
hakim menghabiskan waktu untuk menjelaskan hukum dan proses peradilan bagi masyarakat umum.
Survei pengguna dilakukan setelah diketahui adanya kepuasan yang luas terhadap proses tersebut dan
terkejut saat melihat orang yang dianggap tak tersentuh dimintai pertanggungjawaban atau bahkan
dihukum oleh pengadilan.
Sumber: UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, hal. 64-65

Lihat juga bab D, Akses ke penasihat hukum dan bantuan hukum, untuk pembahasan
tentang dampak bantuan hukum yang cukup besar pada penggunaan dan lamanya
masa penahanan pra-ajudikasi.
5.

Pertimbangan Ekonomi

Penggunaan penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan bisa sangat mahal untuk negara.
Biaya langsung meliputi pengoperasian fasilitas penahanan, pemeliharaan tahanan
dan biaya investigasi dan proses peradilan. Menangani kasus pidana seorang tahanan
pra-ajudikasi biasanya membutuhkan anggaran negara yang lebih besar dibandingkan
dengan tersangka yang tidak ditahan. Seringkali tahanan pra-ajudikasi memiliki jumlah
sidang yang lebih tinggi dibanding tersangka yang tidak ditahan, dan negara harus
menutupi semua biaya yang terkait dengan persidangan tersebut, termasuk transportasi
dan penjaga keamanan.240 Misalnya, Open Society Institute (OSI) melaporkan bahwa
sebuah penelitian di Ukraina menemukan biaya tahunan total untuk penahanan praajudikasi yang dibayarkan Negara adalah 30 juta US $.241 Ini adalah 59 persen dari total
biaya penahanan pra-ajudikasi (yang dibayarkan Negara, para tahanan dan keluarga
mereka), yaitu 51 juta US $.242 Di Meksiko biaya tahunan total penahanan pra-ajudikasi
yang dibayarkan Negara diperkirakan mencapai 454 juta US $, yang merupakan 58
persen dari total biaya.243 Di Argentina, biaya langsung yang dibayarkan Negara untuk
penahanan pra-ajudikasi diperkirakan 75 juta US $, yang merupakan 68 persen dari
total biaya penahanan pra-ajudikasi.244

240
Dampak sosial ekonomi pada Penahanan Pra-ajudikasi, Open Society Justice Initiative, Open Society
Foundations,UNDP, 2011, hal. 35
241
Ibid. p. 35
242
Ibid. p. 35
243
Ibid. p. 36
244
Ibid. p. 36
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Di Uni Eropa biaya rata-rata pada tahun 2006 adalah 3.000 Euro untuk menahan
seseorang dalam penahanan pra-ajudikasi untuk satu bulan.245 Dengan populasi
penahanan pra-ajudikasi sekitar 132.800 pada tahun 2011, maka biaya penahanan praajudikasi Negara-negara Anggota Uni Eropa mencapai hampir 4,8 miliar euro.246
Menghitung biaya pra-ajudikasi yang sebenarnya—baik secara langsung maupun
tidak langsung—perlu mempertimbangkan dampak penuh dari penahanan praajudikasi yang berlebihan tidak hanya pada para tahanan, tetapi juga pada keluarga
dan masyarakat, yang bisa sangat besar. Banyak orang, yang ditahan dalam penahanan
pra-ajudikasi, terutama untuk waktu yang lama, akan kehilangan pekerjaan mereka,
yang mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga serta hilangnya pembayaran
pajak kepada negara. Implikasi kesehatan dan biaya akibat dari penahanan praperadilan
bisa semakin parah, seperti diuraikan dalam bagian I, Bab A, sub bab 3.2. Potensi
kriminalisasi dari tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, orang
yang didakwa dengan pelanggaran kecil, atau mungkin orang yang tidak bersalah,
ditahan dengan mereka yang dituduh dengan pelanggaran serius dalam penahanan pra
peradilan untuk waktu yang lama, dapat berkontribusi kriminalitas dan residivisme di
kemudian hari, terutama bila diperhitungkan bersamaan dengan hilangnya pekerjaan
dan selanjutnya kesulitan dalam mencari pekerjaan setelah dibebaskan dari penahanan
pra-ajudikasi. Biaya ini sulit dihitung, tapi bisa jadi sangat besar.
Penggunaan dan biaya penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan dapat membatasi
kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang-bidang lain, seperti
pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi, terutama di negara bersumber
daya rendah di mana anggaran negaranya terbatas dan biasanya tidak memadai
untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Hal ini dapat berdampak pada tingkat
kriminalitas secara umum seperti dibahas dalam bagian I, Bab B, sub bab 2.

245
Penahanan tanpa diadili: Respon Fair Trials International Green Paper Komisi Eropa tentang penahanan, Fair
Trials International, Oktober 2011, hal. 6
246
Ibid., hal. 7.
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REKOMENDASI KUNCI
PENGURANGAN PENAHANAN PRA-AJUDIKASI
Mengurangi penahanan sewenang-sewenang
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum
•

Untuk memastikan bahwa undang-undang tentang penangkapan sesuai dengan standar
internasional dan secara khusus melarang penangkapan sewenang-wenang.

•

Untuk menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,
membutuhkan aparat penegak hukum untuk menyimpan daftar penahanan atas seluruh
tersangka yang ditahan, termasuk waktu penangkapan dan alasan penangkapan, rinciannya
antara lain.

•

Untuk menetapkan batas waktu penahanan yang ketat dan menyiapkan langkah-langkah
untuk memastikan bahwa mereka yang ditangkap dan ditahan dibawa ke hadapan otoritas
peradilan, tanpa penundaan, agar otoritas peradilan bisa menentukan keabsahan penahanan
dan untuk membebaskan orang tersebut, saat penahanan tidak berdasarkan pada kriteria
hukum.

•

Untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang standar internasional
yang relevan dan perundang-undangan domestik.

•

Untuk meninjau kriteria dalam mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum, memastikan bahwa
jumlah penangkapan saja bukan merupakan faktor positif dalam evaluasi kinerja mereka; dan
untuk mencabut setiap kuota penangkapan yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu.

•

Untuk membentuk sebuah sistem pemantauan independen untuk memantau apakah dan
sejauh mana batas waktu penahanan yang dipatuhi, untuk mengidentifikasi masalah yang
dihadapi dan untuk membuat rekomendasi.

Mengurangi penahanan pra-ajudikasi: paska-dakwaan
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, jaksa dan hakim
•

Untuk memastikan bahwa undang-undang dan pelaksanaannya mencerminkan persyaratan
standar internasional yang berkaitan dengan penggunaan penahanan pra-ajudikasi, membatasi
penggunaannya pada situasi yang nyaris ditentukan.

•

Untuk menghapus kewajiban penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran apapun dan untuk
melarang penggunaan penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran tertentu

•

Untuk meningkatkan kemungkinan jaminan dan menyiapkan langkah-langkah untuk
memastikan bahwa jumlah jaminannya adil, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
terdakwa, dan untuk memperkenalkan alternatif lain dalam penahanan pra-ajudikasi, seperti
pembebasan dengan tanggung jawab pribadi, pengawasan atau pembatasan tertentu.

Pengalihan dari Sistem Peradilan Pidana
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

mempertimbangkan untuk meningkatkan wewenang polisi dan jaksa, dan memastikan
pelatihan yang diperlukan mereka untuk mengalihkan kasus-kasus yang sesuai dari sistem
peradilan pidana, dan untuk menggunakan wewenang mereka dengan cara yang konsisten
dan adil.

Untuk kementerian, polisi, dinas dan lembaga kejaksaan terkait yang menyediakan program
pengobatan dan rehabilitasi
•

Untuk memberikan bimbingan dan informasi kepada polisi dan jaksa tentang program di
masyarakat dimana pelanggar dapat dialihkan, dan untuk membentuk mekanisme kerjasama
antara polisi dan jaksa dan layanan tersebut.
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MENGURANGI MASA PENAHANAN PRA-AJUDIKASI
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan dan hakim
•

Untuk menetapkan batas waktu wajib penahanan pra-ajudikasi

•

Jika belum ditetapkan oleh hukum, tahanan memiliki hak ditinjau penahanannya secara berkala
oleh otoritas peradilan yang independen, untuk menentukan apakah penahanan mereka
diperlukan, dan akan dibebaskan jika tidak benar.

•

Untuk menyiapkan sistem pemeriksaan pengadilan untuk memantau pelaksanaan undangundang yang berkaitan dengan penahanan, termasuk batas waktu wajib.

•

Untuk mempertimbangkan menggunakan perintah biaya terhadap pengadilan terhadap
penangguhan yang sering dan tidak tepat, dan terhadap pengacara yang berulang kali tidak
muncul di sidang pengadilan.

•

Untuk mempertimbangkan memperkenalkan pengadilan bergerak, jika sesuai, untuk
memastikan bahwa tahanan pra-ajudikasi diadili tanpa penundaan.
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BAB F. ALTERNATIF HUKUMAN PENJARA
Ketika langkah-langkah non-penahanan dan sanksi digunakan untuk menggantikan
hukuman penjara, langkah-langkah tersebut berkontribusi langsung terhadap
pengurangan populasi penjara. Sebuah keuntungan lebih lanjut dari menggunakan
alternatif hukuman penjara adalah dapat membantu mengurangi pengulangan tindak
pidana, dan dengan demikian membantu mengurangi populasi penjara dalam jangka
panjang. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak
pidana umumnya lebih rendah dalam kasus-kasus bagi mereka yang dijatuhi hukuman
sanksi non-penahanan, dibandingkan dengan hukuman penjara.247 Selanjutnya,
residivisme itu sendiri dapat menyebabkan prospek hukuman penjara yang jauh lebih
tinggi terhadap pelanggaran kedua atau ketiga di beberapa negara, berakibat pada siklus
hukuman penjara dan pembebasan yang berulang. Dengan demikian, ketika menilai
dampak dari alternatif pada pengurangan populasi penjara, tingkat perbandingan
residivisme antara pelanggar yang menjalani hukuman penjara dan mereka yang
dikenakan sanksi masyarakat, serta dampak akan kembali dihukum penjara di waktu
mendatang, harus juga harus diperhitungkan, bahkan jika faktor-faktor ini sulit untuk
diukur.
Bab ini menawarkan gambaran isu-isu kunci, termasuk keuntungan dan perangkap
menggunakan alternatif hukuman penjara, beberapa contoh sanksi non-penahanan dan
rekomendasi untuk menjamin pelaksanaan alternatif hukuman penjara. Contoh sanksi
non-penahanan ini dipilih atas dasar biaya yang relatif rendah, kemudahan dalam
pelaksanaan, setidaknya beberapa rekam jejak yang terbukti mengurangi hukuman
penjara, dan kesesuaiannya untuk digunakan dalam lingkungan paska-konflik. Dengan
demikian ini adalah alternatif yang termasuk dalam Model Criminal Code, yang
dikembangkan oleh United States Institute of Peace (USIP) bekerja sama dengan UNODC
dan lain-lain (lihat Bibliografi). Pengalihan telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dalam
bab ini, referensi lebih lanjut untuk pengalihan dibuat dalam kaitannya dengan kategori
khusus, pada sub bab 6.
Untuk penelitian yang lebih menyeluruh dari topik ini, silakan lihat UNODC
Handbook Handbook on Basic Principles and Best Practices in implementing Alternatives to
Imprisonment248 dan UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes.249
1.

Tinjauan

Aturan Standar Minimum PBB untuk Langkah Non-penahanan (AturanTokyo) mendorong
penggunaan alternatif untuk penahanan dan hukuman penjara, sebagai langkah untuk
mengurangi kepadatan dan untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi sosial yang lebih
247
Lihat, contoh, Bondeson, U.V., "Global Trends in Corrections", dalam International Annals of Criminology,
Volume 36, 1998, hal. 91-116; Cid, J., "Is Imprisonment Criminogenic?: A comparative study of recidivism rates between
prison and suspended prison sanctions". (2009) European Journal of Criminology. 6(6):459-480; Lappi-Seppala, T.,
Crime Prevention and Community Sanctions in Scandinavia (http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No74/No74_06VE_
Seppala2.pdf); The Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and against Prison. (http://www.matrixknowledge.
co.uk/wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf); Cocker, S., 2006, Using reconviction data to explore
the effectiveness of community penalties in West Yorkshire, Laporan no. 2005/6-5, Layanan Masa Percobaan Nasional, West
Yorkshire: Bartels, L 2009, ‘The weight of the Sword of Damocles: a reconviction analysis of suspended sentences in
Tasmania’, Australian and New Zealand Journal of Criminology, vol. 42, hal. 72-101.
248
Terbitan PBB, Penjualan No. E.07.XI.2.
249
Terbitan PBB, Penjualan No. E.06.V.15.
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efektif bagi para pelaku kejahatan di masyarakat. Aturan ini merekomendasikan
ketersediaan berbagai sanksi non-penahanan dalam undang-undang pidana, cocok
untuk berbagai jenis pelanggaran, dan berlaku untuk perkara individu masing-masing
pelaku.250 Ketersediaan berbagai sanksi non-penahanan jelas diperlukan sebagai
langkah pertama menuju peningkatan penggunaan alternatif hukuman penjara pada
kenyataannya .
Sanksi non-penahanan bisa mencakup:
•

Denda:Pelaku kejahatan diperintahkan untuk membayar denda yang ditentukan
oleh pengadilan.

•

Penangguhan hukuman (dengan atau tanpa pengawasan):251 Hukuman yang
dijatuhkan setelah keputusan formal tindak pidana dimana pelaku tidak wajib
menjalankan hukumannya. Dalam kasus pidana, hakim pengadilan memiliki
kemampuan untuk menangguhkan hukuman orang yang didakwa setelah
setelah membacakan putusan hukuman denda atau penjara, atau keduanya.
Ada dua jenis penangguhan hukuman. Seorang hakim mungkin tanpa syarat
melepaskan terdakwa dari semua kewajiban dan batasan. Sebuah penangguhan
hukuman tanpa syarat mengakhiri keterlibatan sistem pengadilan dalam hal ini
dan terdakwa tidak memiliki hukuman untuk dijalankan. Namun, keputusan
pidana terdakwa akan tetap menjadi bagian dari catatan publik. Seorang hakim
juga dapat menjatuhkan penangguhan hukuman bersyarat. Jenis hukuman ini
menangguhkan eksekusi hukuman selama terdakwa menunjukkan perilaku
yang baik. Sebagai contoh, seseorang yang dihukum karena mengutil untuk
pertama kalinya bisa menerima hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni
tiga puluh hari penahanan—hukuman yang bisa ditangguhkan dengan
syarat bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran lainnya hingga tahun
berikutnya. Setelah tahun berlalu tanpa insiden, hukuman dilepaskan. Namun,
jika terdakwa melakukan kejahatan lain, hakim berhak untuk mencabut
penangguhan dan memberlakukan hukuman penjara tiga puluh hari.

Apakah penangguhan hukuman dianggap setara atau sekadar pelengkap perintah masa
percobaan atau dianggap sebagai tindakan hukum yang sama sekali berbeda tergantung
pada yurisdiksi. Di bawah perintah masa percobaan, terpidana tidak dipenjara tetapi
ditempatkan di bawah pengawasan seorang pembimbing kemasyarakatan selama jangka
waktu tertentu. Seseorang yang melanggar masa percobaan kemungkinan akan dicabut
masa percobaannya dan harus menjalani hukuman sebenarnya.
Dalam beberapa yurisdiksi, penundaan hukuman juga dianggap sebagai penangguhan
hukuman. Sebuah penundaan hukuman pidana berarti bahwa hakim tidak
mengumumkan hukuman segera setelah keputusan dibuat. Pengadilan menggunakan
penundaan dan penangguhan hukuman bersyarat untuk mendorong terpidana agar
terhindar dari masalah. Dengan demikian, pengadilan akan memberlakukan jenis
hukuman bersyarat untuk kejahatan ringan dan bagi orang-orang yang tidak memiliki
catatan kriminal.
Aturan Tokyo, Aturan 8.1.
Definisi ini yang digunakan oleh Kamus Hukum Gratis. (http://legaldictionary.thefreedictionary.com/
Suspended+Sentence).
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•

Hukuman yang ditunda: Keputusan diambil untuk tidak menjatuhkan hukuman
dengan syarat bahwa pelaku menjalani beberapa tindakan, seperti perawatan
untuk alkoholisme, kecanduan narkoba atau menerima nasihat psikologis.
Tergantung pada hasil, pelaku mungkin tidak menerima hukuman formal
dan karena itu, tergantung pada yurisdiksi, tidak akan ada catatan kejahatan
permanen.

•

Penghapusan hak-hak tertentu: Pembatasan ditempatkan pada hak-hak tertentu,
seperti hak untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu, untuk menduduki posisi
tertentu dalam pemerintahan atau melakukan perjalanan ke tempat-tempat
tertentu.

•

Pembatasan kebebasan: Pelaku wajib tinggal di tempat tertentu (biasanya adalah
tempat tinggalnya) di bawah pengawasan badan khusus. Pelaku tidak dapat
mengubah tempat tinggal, pekerjaan atau pendidikan, tanpa izin badan yang
mengawasi.

•

Pelayanan masyarakat: Pelaku melakukan pekerjaan yang tidak dibayar untuk
kepentingan masyarakat. Pelayanan masyarakat dilakukan selain pekerjaan
rutin dari terpidana.

•

Pekerjaan pemasyarakatan: Jenis hukuman yang secara luas digunakan di
beberapa negara Eropa Timur dan negara-negara Asia Tengah, dimana pelaku
terus melakukan pekerjaan tetapnya tetapi diperintahkan untuk membayar
persentase tertentu dari gajinya kepada negara.

•

Pemantau elektronik: kadang-kadang disebut sebagai alternatif, meskipun tegas
dikatakan, bukannya alternatif seperti kelihatannya, justru lebih merupakan
metode baru yang mengawasi atau melacak pelaku yang telah dibebaskan
sambil menunggu persidangan, atau sebagai sarana menegakkan berbagai
hukuman yang diterapkan dalam masyarakat, serta dalam kasus pembebasan
dini.

Di beberapa negara, pengalaman pemantauan elektronik telah jadi hal positif dan
dipandang sebagai cara yang efektif untuk melacak pelaku di masyarakat, sehingga
memberikan keyakinan bahwa hakim perlu menerapkan langkah-langkah non-penahanan
dan sanksi. Namun, kekhawatiran juga muncul dalam kaitannya dengan penggunaan
pemantauan elektronik. Ini termasuk fakta bahwa teknologi itu mahal dan oleh karena
itu metode pengawasan semacam ini mungkin tidak cocok untuk banyak negara dengan
sumber daya yang rendah, di mana menggunakan manusia untuk mengawasi pelaku
mungkin jauh lebih efektif. Kekhawatiran lain dan lebih mendasar adalah bahwa
penggunaan gelang elektronik menambahkan lapisan pengawasan dan pembatasan
pada pelaku, kadang-kadang hal tersebut tidak dibenarkan, sehingga melanggar secara
berlebihan pada privasi dan martabat manusia dari si pelaku. Pertimbangan tersebut
harus dilakukan dengan hati-hati sebelum memperkenalkan penggunaan pemantauan
elektronik, terutama di negara bersumber daya rendah.
1.1 Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia
Standar internasional menentukan kerangka hak asasi manusia di mana sanksi nonpenahanan dapat diterapkan. Prinsip dasar dengan sanksi yang mewajibkan pelaku untuk
melakukan tindakan tertentu adalah bahwa tindakan tersebut memerlukan persetujuan

117

118

PANDUAN TENTANG STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

dari pelaku.252 Selain itu, karena penyalahgunaan hak asasi manusia dapat terjadi dalam
pelaksanaan sanksi, seperti pelayanan masyarakat, yang membutuhkan seseorang untuk
melakukan tindakan tertentu di bawah pengawasan, maka sangat penting bahwa pelaku
meminta bantuan kepada sistem pengaduan formal, yang jelas diatur dalam undangundang.253
1.2 Hukuman alternatif dapat meningkatkan volume sanksi
Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa alternatif hukuman penjara tidak selalu
mengurangi tingkat hukuman penjara atau kepadatan di penjara, melainkan mengarah
pada peningkatan volume sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal tersebut mungkin
bahkan berkontribusi terhadap peningkatan populasi penjara. Sebagai contoh, ketika
pelaku yang dijatuhi sanksi masyarakat melanggar syarat hukuman mereka, mereka akan
berakhir lagi di penjara, kadang-kadang dengan masa hukuman yang lebih panjang
dibandingkan hukuman penjara yang mereka terima sebelumnya. Pengadilan juga bisa
memberikan hukuman non-penahanan dalam kasus-kasus kecil, yang mungkin telah
dihilangkan dengan sebuah peringatan di masa lalu, sehingga langsung memperbesar
volume sanksi. Jadi, perlu adanya peringatan yang lebih keras dalam menargetkan
hukuman alternatif secara tepat, sambil memastikan bahwa syarat yang disertakan tidak
perlu rumit, untuk memenuhi tujuan keadilan dan untuk mengurangi tingkat hukuman
penjara.
Di sisi lain, ada juga bukti dari sejumlah yurisdiksi Eropa, seperti negara-negara
Skandinavia dan Jerman, bahwa sering menggunakan denda daripada hukuman penjara
telah membantu mengurangi tingkat hukuman penjara. Hal yang sama berlaku untuk
alternatif lain seperti hukuman bersyarat dan penangguhan dan pelayanan masyarakat,
serta pemantau elektronik (terutama di Swedia).254
Penurunan populasi penjara dengan hukuman alternatif tradisional di Finlandia
Pengalaman Finlandia membuktikan bahwa hasil nyata dapat dicapai hanya dengan menggunakan
alternatif tradisional, seperti denda dan hukuman bersyarat. Sebagai konsekuensi dari inisiatif reformasi
yang dimulai di negara ini pada tahun 1960, pada 1990-an sekitar dua dari tiga hukuman penjara
di Finlandia diberlakukan secara bersyarat dan denda diberlakukan lebih dari 60 persen dari semua
hukuman yang jatuhkan oleh pengadilan. Pelayanan masyarakat digunakan secara eksperimental pada
tahun 1992 dan dibuat permanen pada tahun 1995. Jumlah hukuman penjara turun dari 11.538
pada tahun 1992 menjadi 7.102 pada tahun 2007, bersamaan dengan meningkatnya jumlah perintah
pelayanan masyarakat, dari yang tidak ada pada tahun 1992 menjadi 3.312 pada tahun 2007. Dalam
waktu singkat pelayanan masyarakat menggantikan 35 persen dari hukuman penjara singkat dari
maksimal delapan bulan.
Sumber: Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding, Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding
in Correctional Facilities, Kongres PBB keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Salvador,
Brazil, 12-19 April 2010).

Aturan Tokyo, 3.4
Aturan Tokyo, 3.6 dan 3.7
254
Tapio Lappi-Seppala, Causes of Prison Overcrowding,Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional
Facilities, Kongres PBB keduabelas tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Salvador, Brazil,12-19 April
2010).
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2.

Penargetan

Agar undang-undang mencapai pengurangan dalam tingkat hukuman penjara, maka
perlu ditargetkan dengan benar.255 Target mengacu pada pemilihan yang hati-hati
terhadap pelaku pelanggar yang memenuhi syarat untuk langkah non-penahanan.
•

Pertama, analisis perlu dilakukan pada orang-orang yang yang diberikan
hukuman penjara singkat, sekaligus dengan pelanggaran mereka.

•

Berdasarkan informasi itu, penilaian dapat dibuat mengenai profil pelaku,
yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan alternatif.

•

Jenis pelanggaran dan batas atas hukuman penjara dimana alternatif dapat
diperkenalkan harus ditentukan setelah itu. Jika batas atas terlalu tinggi,
hal itu dapat menyebabkan kegagalan, jika terlalu rendah, hal itu mungkin
berdampak kecil pada populasi penjara. Pertimbangan ini perlu seimbang.

•

Faktor-faktor lain juga harus diperhitungkan: misalnya, penjahat kambuhan
biasanya tidak cocok, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman di beberapa
negara.

Untuk mengurangi risiko efek penerapan hukuman alternatif ini, disarankan agar
pengadilan pertama-tama memutuskan hukuman penjara untuk sebuah tindak pidana
yang diancam hukuman penjara, mengikuti kriteria yang lazim untuk hukuman, dan
kemudian, di tahap kedua, memutuskan apakah lama masa hukuman dan perkara pidana
lainnya akan menjustifikasi hukuman penjara untuk diganti dengan alternatif. Model
Criminal Code mengusulkan prosedur ini dan menetapkan jangka waktu maksimum
hukuman penjara yang dapat digantikan dengan alternatif, seperti tiga tahun. (Lihat
Kotak).
Model Criminal Code, Pasal 54: Pergantian Hukuman Pokok dengan Hukuman Alternatif
1

Ketika pengadilan mengumumkan keputusan hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun, baik
untuk pelanggaran tunggal atau untuk beberapa pelanggaran, sebelum setiap pengurangan
digunakan dalam tahanan menurut Pasal 51 (4), maka dapat mengganti hukuman pokok penjara
ini dengan hukuman alternatif.

2

Dalam menentukan apakah hukuman alternatif lebih tepat daripada hukuman pokok penjara,
pengadilan harus memperhatikan:
(a) beratnya pelanggaran pidana yang dilakukan;
(b) Beratnya konsekuensi dari tindak pidana;
(c) Tingkat tanggung jawab pidana dari terpidana;
(d) Setiap faktor yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 51, dan
(e) Karakter dan keadaan pribadi terpidana.

255
Stern, V., Developing Alternatives to Prison in East and Central Europe and Central Asia, A Guidance Handbook,
Pusat Studi Penjara Internasional, King’s College, University of London, Mei 2002, hal. 23-24.
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Penjelasan:
“Paragraf 1: Setelah pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara pada seseorang, dan hukuman
untuk pelanggaran tunggal atau beberapa pelanggaran adalah kurang dari tiga tahun, pengadilan
bergerak ke tahap baru dalam penentuan hukuman: penentuan kesesuaian hukuman alternatif. Jika
langkah ini dianggap tepat, pengadilan harus memilih hukuman alternatif untuk dijatuhkan .... “
Lihat: United States Institute of Peace, eds. Vivienne O’Connor dan Colette Rausch dengan Hans-Joerg
Albrecht dan Goran Klemencic, Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice, Volume 1, Model
Criminal Code, 2007, hal. 138-141.
(http://www.usip.org/model-codes-post-conflict-justice-/volume-1)

3.

Langkah mendorong pengadilan menggunakan alternatif

Pengadilan dapat didorong untuk menggunakan alternatif hukuman penjara bukan
dengan hukuman penjara singkat dengan pedoman hukuman yang menentukan
penggunaan sanksi non-penahanan dalam kasus-kasus tertentu dan/atau dengan
mensyaratkan bahwa hakim menjelaskan keputusan pengadilan untuk menjatuhkan
hukuman penjara di mana alternatif tersedia dalam hukum. Lihat contoh yang
diberikan dalam kotak nanti, dengan mengacu pada Jerman di mana Hukum Pidana
baru menentang pengenaan hukuman kurang dari enam bulan dan pengadilan diminta
untuk memberikan alasan khusus secara tertulis untuk menjatuhkan hukuman penjara
jangka pendek. Pengadilan juga harus memberikan justifikasi tambahan jika mereka
menahan menangguhkan hukuman yang kurang dari satu tahun. Langkah ini, bersama
dengan langkah lain yang dijelaskan dalam Bagian 4, B, menyebabkan penurunan yang
signifikan dalam ukuran populasi penjara. Langkah yang sama digunakan di Kazakhstan,
menyusul pemeriksaan praktik internasional dalam program yang komprehensif yang
bertujuan untuk mengurangi ukuran populasi penjara di negara itu. Lihat Kotak.
Kazakhstan— hakim diminta untuk menjelaskan alasan menjatuhkan hukuman penjara
Pada bulan Oktober 2001 keputusan diambil oleh Kolegium Pidana Mahkamah Agung untuk
memperkenalkan mekanisme yang mewajibkan hakim untuk menjelaskan alasan menjatuhkan
hukuman penjara dalam keputusan pengadilan mereka, dan bukannya alternatif, jika hukum
memberikan kedua pilihan untuk pelanggaran yang dilakukan. Persyaratan ini memiliki dampak
penting pada pengurangan hukuman penjara pada akhir tahun 2001 dan 2002.
Perubahan ini menyebabkan pengurangan hukuman penjara dari 51,3 persen dari semua hukuman
pada tahun 2000 menjadi 41,8 persen pada tahun 2002.
Sumber: Human Rights and Health in Prisons: a review of strategy and practice, Penal Reform International and The
Royal Netherlands Tuberculosis Foundation, Atabay, T., Laticevschi, V., Vasil’eva, T., 2006, hal. 72
(www.penalreform.org/human-rights-and-health-inprisons- a-review-of-strategy-and-practice.html)

4.

Alternatif yang mana?

Saat ini terdapat berbagai macam hukuman alternatif yang tersedia dalam undangundang dari banyak negara di seluruh dunia. Beberapa dari mereka cukup rumit, mungkin
mencakup kombinasi dari sanksi, dan memerlukan layanan khusus, seperti layanan
masa percobaan, untuk mengawasi pelaksanaannya. Sementara pada prinsipnya mereka
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mungkin berguna dalam membantu reintegrasi sosial dari para pelaku di masyarakat,
banyak dari mereka jarang digunakan karena biaya dan komplikasi organisasi yang
terlibat. Kadang-kadang, persyaratan yang terlalu berat untuk dipenuhi, menyebabkan
sering terjadinya pelanggaran dan, sebagai akibatnya, hukuman penjara.
Alternatif tradisional, seperti denda dan hukuman bersyarat dan hukuman yang
ditangguhkan, dapat berkontribusi pada pengurangan populasi penjara tanpa perlu
prasarana rumit dan mahal, seperti yang dipersyaratkan oleh beberapa alternatif yang
lebih canggih atau yang lebih baru lainnya. Sanksi-sanksi berbiaya kecil ini tersedia
bagi sebagian besar wilayah hukum tanpa investasi besar. Perintah layanan masyarakat
populer di banyak wilayah hukum karena tujuan simbolik mereka memberikan kembali
sesuatu kepada masyarakat yang telah dirusak oleh aktivitas kriminal dan karena
mereka dianggap lebih dari sebuah "hukuman" dibandingkan denda atau penangguhan
hukuman. Ini adalah alternatif-alternatif yang telah dipilih untuk tinjauan di bawah ini.
Model Criminal Code for Post-Conflict Countries (MCC) mencakup alternatif-alternatif ini
sebagai pilihan-pilihan yang relatif sesuai di Negara-negara paska konflik.256 MCC juga
mencakup semi-kebebasan (semi-liberty) sebagai hukuman alternatif (Pasal 57), yang
belum tercakup di sini, karena potensinya yang terbatas untuk mengurangi populasi
penjara. Pilihan ini tidak bermaksud untuk mencegah penggunaan alternatif konstruktif
lainnya sesuai dengan konteks ekonomi, sosial dan politik dari wilayah hukum yang
berbeda.
Denda
Denda adalah salah satu alternatif yang paling efektif yang bisa menghindarkan pelaku
dari hukuman penjara.257 Denda juga relatif mudah digunakan, tetapi pengenaan denda
dan pelaksanaannya memerlukan beberapa dukungan administratif. Isu-isu yang perlu
ditangani adalah:
•

Perhitungan denda yang pantas, sehingga mereka tidak menyulitkan orang
miskin;

•

Meminimalkan peluang bagi praktek korupsi dengan memastikan bahwa
pengumpulan denda dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan
struktur administrasi yang transparan dan efisien;

•

Menetapkan aturan dalam hukum dan dalam pedoman untuk hakim,
mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan denda sebagai pilihan
pertama, untuk kejahatan tertentu, dengan panjang maksimum tetap untuk
masa hukuman penjara.

Pengenalan atau reformasi sistem denda membutuhkan pemikiran yang matang
terutama, meskipun tidak secara eksklusif, di negara-negara berpenghasilan rendah, di
mana tahanan sebagian besar miskin dan tidak mampu membayar denda. Pengenaan
sistem denda-hari, yang memperhitungkan pendapatan dari pelaku mungkin efektif
dalam situasi semacam itu. Tentu saja, di mana denda yang diatur dalam undangundang pidana sebagai alternatif hukuman penjara, memperkenalkan sistem dendahari dapat meningkatkan kredibilitas, keadilan dan efektivitas alternatif ini.
Lihat Model Criminal Code, Pasal 54 hingga 57, hal. 138-145.
UNODC, Handbook of basic principles and promising practices on Alternative to Imprisonment, Seri Panduan
Peradilan Pidana, 2007, hal. 29
256
257
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Sistem Denda-Hari
Menurut sistem denda-hari, denda dihitung dengan mengalikan dua faktor: satu menunjukkan
keseriusan pelanggaran dan yang lainnya menunjukkan pendapatan bersih harian pelaku.
Jadi, jika kejahatan senilai 30 "hari", dan setiap hari bernilai $1 untuk satu orang dengan berpenghasilan
rendah dan $20 untuk orang kaya, maka pelaku miskin perlu membayar denda sebesar $30, sementara
orang kaya perlu membayar denda sebesar $600.
Prinsip yang mendasari adalah bahwa dampak dari denda adalah sama pada kaum kaya dan miskin,
yang menghilangkan diskriminasi dalam hukuman.

Model Criminal Code penjelasan untuk Pasal 50, Penentuan Kelayakan Denda sebagai
Hukuman Pokok, mengakui keunggulan sistem denda-hari dalam beberapa hal,
karena dibutuhkan pertimbangan kapasitas penghasilan individu orang tersebut. Ini
menyimpulkan bahwa sistem ini tidak cocok untuk negara-negara paska-konflik, karena
kesulitannya, seperti kesulitan dalam menghitung pendapatan yang sebenarnya dari
seseorang dan kebutuhan akan sistem dan struktur yang mungkin tidak tersedia.
Oleh karena itu MCC menetapkan tingkat minimum dan maksimum denda, dengan
ketentuan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan terpidana untuk
membayar denda, serta memberikan jangka waktu yang wajar untuk narapidana
membayar denda.258
Penangguhan hukuman
Secara umum, tujuan dari penangguhan hukuman adalah untuk memberikan peringatan
keras pada pelaku pelanggaran dengan potensi hukuman penjara pada tahap yang akan
datang, dengan membacakan putusan hukuman penahanan, tanpa menjalankannya.
Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran apapun di kemudian
hari, meskipun ia tidak terkena dampak berbahaya dari penjara. Ini adalah langkah
yang sederhana dan efektif yang biasanya digunakan terhadap para pelanggar yang
telah melakukan pelanggaran non-kekerasan dan pelanggaran kecil, pelaku pelanggaran
untuk pertama kalinya, dalam kasus di mana perkara keringanan diterapkan dan untuk
kategori khusus, seperti remaja dan wanita dengan anak-anak kecil atau wanita hamil.
Keuntungan dari penangguhan hukuman adalah bahwa hukuman alternatif ini tidak
memerlukan masukan tambahan yang signifikan dari sumber daya manusia atau
keuangan, dalam penerapannya.
Penangguhan hukuman memiliki bentuk yang berbeda dalam wilayah hukum
(yurisdiksi) yang berbeda. Dalam beberapa hal, mungkin tidak ada syarat yang melekat
pada penangguhan hukuman, selain tidak melakukan tindak pidana lain selama masa
penangguhan. Di sebagian besar wilayah hukum, pelaku mungkin perlu memenuhi
syarat tertentu selama periode penangguhan, seperti menjalani pengobatan untuk
kecanduan narkoba atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi lain, seperti
rehabilitasi psikososial di masyarakat atau program peradilan restoratif.

258

Lihat MCC, Pasal 50, ayat 3 dan 4
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Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa pelaku yang menerima penangguhan
hukuman memiliki tingkat yang lebih rendah dalam melakukan pengulangan tindak
pidana (reoffending) dibandingkan dengan beberapa sanksi non-penahanan lainnya dan
hukuman penjara.259 Namun, ada juga sejumlah kekhawatiran yang berkaitan dengan
penerapan penangguhan hukuman:
Citra publik yang buruk: Publik sering menganggap penangguhan hukuman sebagai
pilihan yang lunak dan gagal menghukum pelaku secara layak untuk kejahatan yang
dilakukan.
Efek yang meluas (Net-widening): Kritikus juga berpendapat bahwa manfaat positif
penangguhan hukuman pada populasi penjara mungkin sebanding dengan efek yang
meluas, yang terjadi ketika pengadilan menggunakan opsi hukuman yang lebih berat
sebagai pengganti alternatif yang lebih ringan jika tidak sesuai.260
Yang lainnya mendukung keuntungan penangguhan hukuman, karena alternatif ini
membuat para pelaku pelanggaran diterima di masyarakat, memberikan kesempatan
untuk rehabilitasi dan, jika digunakan dengan benar, mengalihkan pelaku pelanggaran
dari pemicu meningkatnya kepadatan penjara.261
Dalam analisa yang berkaitan dengan apakah publik memang menentang penangguhan
hukuman, beberapa studi menemukan bahwa:
•

Dalam penangguhan hukuman itu sendiri tidak ditemukan banyak masalah,
tetapi pada kenyataannya bahwa masyarakat tidak cukup tahu tentang tujuan
dan implikasi dari penangguhan penahanan;

•

Sebagian besar orang tidak menentang penggunaan penangguhan hukuman
pada umumnya, tetapi hanya ketika alternatif ini digunakan dalam kasus-kasus
kekerasan dan pelanggaran serius;262

•

Ketika syarat disertakan dalam penangguhan hukuman, dukungan publik
meningkat secara signifikan (setidaknya di Australia dan Kanada).263

259
Lihat, contoh, Cocker, S., 2006, Using reconviction data to explore the effectiveness of community penalties in West
Yorkshire, Laporan no. 2005/6-5, Layanan Masa Percobaan Nasiona, West Yorkshire: Bartels, L 2009, ‘The weight of the
Sword of Damocles: a reconviction analysis of suspended sentences in Tasmania’, Australian and New Zealand Journal of
Criminology, vol. 42, hal. 72-101.; (http://www.smh.com.au/national/better-results-with-suspendedsentences-20091111ia07.html).
260
Rohan Lulham, Don Weatherburn dan Lorana Bartels, The recidivism of offenders given suspended sentences: A
Comparison with full-time imprisonment, Crime and Justice Bulletin, No. 136, September 2009, NSW Bureau of Crime
Statistics and Research, hal. 12. Sebagai contoh, di New South Wales (NSW), Australia, di mana penggunaan hukuman
yang ditangguhkan telah meningkat pesat sejak reintroduksi mereka pada tahun 2000, peneliti menemukan bahwa
sebagian besar penangguhan hukuman adalah diberikan dibandingkan alternatif lain, dan khususnya untuk menggantikan
perintah pelayanan masyarakat dan obligasi perilaku yang baik, dan bukannya hukuman penjara, meskipun penurunan
kecil yang terjadi dalam hukuman penjara juga diperhatikan. Hal ini disorot sebagai keprihatinan karena pelanggaran
terhadap penangguhan hukuman lebih cenderung menghasilkan hukuman penjara dibandingkan pelanggaran perintah
non-penahanan, seperti obligasi. Penggunaan penangguhan hukuman dalam kasus di mana hukuman non-penahanan
mungkin telah diberlakukan, oleh karena itu, memiliki potensi untuk meningkatkan ketimbang mengurangi tingkat
keseluruhan penjara.
261
Arie Freiberg, Victoria Moore, Suspended Sentences And Public Confidence In the Justice System, Disampaikan
pada Konferensi Hukuman (Februari 2008), National Yudisial College of Australia / ANU College of Law. hal. 16.
262
Ibid.. hal. 13,14.
263
Ibid. hal. 13.
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Pertimbangan dan temuan penelitian di atas akan muncul untuk mendukung penggunaan
penangguhan hukuman yang menetapkan bahwa:
•

Penggunaannya dibatasi untuk jenis pelanggaran non-kekerasan tertentu yang
akan dijatuhi hukuman penjara singkat, jika penangguhan hukuman tidak ada
atau dibatasi untuk kategori tertentu dari pelaku, seperti pelanggar dengan
penyakit mental, perempuan dengan anak-anak kecil;

•

Pelaku pelanggaran tersebut diwajibkan untuk memenuhi syarat tertentu
selama periode operasional penangguhan, untuk mengatasi akar penyebab
pelanggaran, bila sesuai;

•

syarat yang menyertai penangguhan tidak begitu berat untuk dipenuhi berkaitan
dengan risiko sejumlah besar pelaku melanggar syarat teknis penangguhan
dan berakhir di penjara.264

Jerman — dekriminalisasi dan perluasan penggunaan penangguhan hukuman dan denda
untuk mengurangi populasi penjara
Pada tahun 1969, Jerman Barat dirombak KUHP-nya untuk mengurangi penggunaan langkah-langkah
penahanan. Untuk mencapai hal ini, reformasi tersebut menggabungkan beberapa langkah. Pertama,
hukuman penjara kurang dari satu bulan dihapuskan dan diganti dengan denda. Kedua, banyak
pelanggaran kecil dilegalkan dan diubah menjadi pelanggaran administratif dan dihukum dengan denda
saja. Termasuk pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran ketertiban umum. Ketiga, KUHP yang baru
sangat tidak menganjurkan pengenaan hukuman kurang dari enam bulan, dengan persyaratan untuk
pengadilan agar memberikan alasan tertentu dalam bentuk tulisan mengapa menjatuhkan hukuman
penjara jangka pendek. Pengadilan harus memberikan justifikasi tambahan jika mereka berhenti
memberikan penangguhan hukuman yang kurang dari satu tahun. Akibatnya, terjadi penurunan besarbesaran dalam hukuman penjara antara 1968 dan 1996 dari 136.519 menjadi 36.874. Pada tahun
1996 hukuman penjara hanya 5 persen dari semua hukuman pengadilan, sementara 82 persen dari
pelanggar menerima denda dan sisanya 12 persen ditangguhkan hukuman. Tingkat penjara sebelum
reformasi tahun 1968 adalah 106.a Angka ini berkurang menjadi 81 pada tahun 1995.
Penangguhan hukuman
Menurut KUHP Jerman, pengadilan harus menangguhkan hukuman penjara hingga satu tahun setiap
kali pelaku dapat diharapkan untuk berhenti melakukan tindak pidana lebih lanjut. Pengadilan juga
berwenang untuk menangguhkan hukuman antara satu dan dua tahun jika pengadilan menemukan
"Keadaan khusus" dalam pelanggaran atau kepribadian pelaku. Apa yang awalnya dipahami sebagai
tindakan grasi luar biasa secara bertahap menjadi sifat yang rutin. Meskipun hanya 878 hukuman 1-2
tahun yang dihentikan pada tahun 1976, angka ini meningkat menjadi 10.735 pada tahun 1996,
yang berarti dua dari tiga hukuman penjara adalah hukuman 1-2 tahun. Perluasan penangguhan
hukuman memiliki efek menahan peningkatan keputusan untuk pelanggaran serius menengah tanpa
membebani sistem penjara.

264
Di Inggris dan Wales penelitian telah menemukan bahwa pengadilan jauh lebih mungkin untuk melampirkan
dua syarat atau lebih untuk hukuman percobaan dibandingkan dengan ketertiban masyarakat, bertentangan dengan
saran Dewan Pedoman Hukuman bahwa persyaratan pada hukuman percobaan harus ‘lebih ringan dibandingkan
dengan persyaratan yang dikenakan sebagai bagian dari hukuman masyarakat.’ Antara April 2005 dan Juli 2006, hanya
36 persen dari perintah hukuman percobaan yang memiliki persyaratan tunggal dibandingkan dengan 49 persen dari
ketertiban masyarakat. Ada juga ‘keprihatinan yang berkembang terhadap jumlah orang yang mendapat Perintah
Penangguhan Penahanan namun harus masuk penjara akibat pelanggaran teknis kecil.’ Menurut Departemen Dalam
Negeri, 800 orang dipenjara karena pelanggaran antara Januari dan Agustus 2006 , dibandingkan dengan hanya 132 di
sepanjang tahun 2005 . ( Lihat Arie Freiberg, Victoria Moore, In the Justice System, Presented at the Sentencing Conference,
Disampaikan pada Konferensi Hukuman (Februari 2008 ), National Yudisial College of Australia / ANU College of Law,
hal. 13) .
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Penting untuk dicatat bahwa penangguhan hukuman di Jerman disertai dengan satu atau dua syarat,
dimana pelaku diwajibkan untuk memenuhinya. Bisa saja pembayaran kompensasi kepada korban
atau organisasi amal atau negara, melaporkan ke polisi, menghindari kontak dengan orang-orang
tertentu atau menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Jika pelaku melakukan pelanggaran baru atau
serius melanggar ketentuan masa percobaan, pengadilan bisa mencabut penangguhan dan pelaku
kemudian harus menjalani hukuman aslinya di penjara.
Sampai setidaknya tahun 2008, denda tetap merupakan hukuman yang paling sering diterapkan
dan mayoritas hukuman penjara ditangguhkan. Pada tahun 2008 misalnya, pemenjaraan tanpa
penangguhan terdiri 6 persen dari semua hukuman yang diberikan dan penangguhan hukuman
penjara terdiri lebih dari 13 persen dari semua hukuman. Ini berarti bahwa tujuh dari sepuluh hukuman
penjara ditangguhkan. Denda mencapai angka 71 persen dari semua hukuman. Tindakan disipliner dan
langkah-langkah pendidikan untuk pelanggar muda memiliki angka 11 persen dari semua hukuman.b
Sumber: Sumber utama adalah Thomas Weigend, "Sentencing and Punishment in Germany" dalam Sentencing
and Sanctions in Western Countries, disunting oleh Michael Tonry dan Richard Frase, New York, Oxford University
Press, 2001, dengan informasi tambahan statistik terbaru dari Kantor Statistik Federal Jerman (lihat catatan kaki b)
dan World Prison Brief, International Centre for Prison Studies, University of Essex http://www.prisonstudies.org/
info/worldbrief/

a
Thomas Weigend, "Sentencing and Punishment in Germany" dalam Sentencing and Sanctions in Western
Countries, edited by Michael Tonry and Richard Frase, New York: Oxford University Press, 2001, hal. 190.
b
Kantor Statistik Federal Jerman. Website diakses pada 15 Juli 2011. (http://www.destatis.de/jetspeed/portal/
cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/10/PD09__382__243,templateId=renderPrint.psml).

Layanan Masyarakat
Perintah layanan masyarakat mewajibkan pelaku untuk melakukan pekerjaan tanpa
dibayar dalam sejumlah jam tertentu atau untuk melakukan tugas tertentu. Pekerjaan
itu harus memberikan layanan kepada masyarakat.265 Selain membuat terpidana
bertanggung jawab atas tindakannya, pelayanan masyarakat memberikan kompensasi
kepada masyarakat atas kerusakan yang terjadi. Efektivitas pelayanan masyarakat sebagai
alternatif telah dilaporkan secara luas menimbulkan kepuasan masyarakat setempat atas
bentuk hukuman seperti ini.266 Daya tarik layanan masyarakat sebagai alternatif pidana
penjara sebagian besar karena pelaku melakukan beberapa tindakan sebagai hukuman
atas pelanggaran yang dilakukan, sekaligus juga membayar kembali masyarakat yang
telah mereka rugikan. Namun layanan masyarakat bukanlah sanksi sederhana untuk
diterapkan.
Faktor-faktor berikut perlu diperhatikan ketika mempertimbangkan pengenalan pada
program pelayanan masyarakat:
•

•

265
266

Sebelum memberlakukan perintah seperti itu, pengadilan membutuhkan
informasi yang dapat dipercaya bahwa pekerjaan tersedia di bawah pengawasan
yang tepat;
Pelayanan masyarakat memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan
bahwa pelaku melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan bahwa ia tidak
dieksploitasi dengan cara apapun. Dalam banyak yurisdiksi, layanan atau
UNODC Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment, hal. 35-37
MCC, Pasal 56: Pelayanan Masyarakat sebagai Hukuman Alternatif, Penjelasan, hal. 143
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•

petugas masa percobaan melakukan fungsi yang setara memikul tanggung
jawab utama untuk memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi;
Mekanisme kerjasama yang efektif perlu dibangun antara pengadilan, lembaga
yang akan memberikan pekerjaan dan badan yang bertanggung jawab dalam
pengawasan.

Sistem ini memiliki implikasi sumber daya yang jelas yang harus dipertimbangkan
sebelum menerapkan undang-undang tentang langkah-langkah pelayanan masyarakat.
Staf yang memadai, tempat dan dana adalah hal-hal yang diperlukan oleh badan yang
bertanggung jawab dalam mengawasi program pelayanan masyarakat.267 Pilihan ini
mungkin cocok untuk lingkungan paska-konflik tapi hanya jika sumber daya yang cukup
untuk pengawasan tersedia.
5.

Disposisi paska hukuman

5.1 Mengembangkan atau memperkuat ketentuan untuk pembebasan dini
Sebuah langkah yang efektif dalam pengurangan populasi penjara adalah berbagai
bentuk pembebasan dini yang tersedia dalam undang-undang di sebagian besar negara.
Aturan Tokyo mendorong penggunaan metode pembebasan dini.268 Disposisi paskahukuman yang tercantum dalam Aturan 9.2 dari Aturan Tokyo mencakup pembebasan
bersyarat dan remisi, yang merupakan bentuk yang paling umum digunakan untuk
pembebasan dini dalam wilayah hukum di seluruh dunia, selain cuti dan rumah singgah,
pekerjaan dan pendidikan dan pengampunan.
DEFINISI
Parole atau pembebasan bersyarat berarti tahanan dibebaskan lebih awal dari penjara dengan syarat
paska pembebasan individual. Hal ini dapat bersifat wajib ketika itu terjadi secara otomatis setelah
periode minimum atau masa hukuman yang ditetapkan telah dijalankan, atau bersifat pilihan ketika
keputusan harus dibuat apakah akan melepaskan seorang tahanan dengan syarat, setelah periode
tertentu dari hukumannya telah dijalankan.a Pembebasan dini atau bebas bersyarat selalu disertai
dengan syarat umum bahwa tahanan harus berhenti terlibat dalam kegiatan pidana. Namun, hal ini
tidak menjadi satu-satunya syarat yang dikenakan. Syarat lain dapat diterapkan pada tahanan, sejauh
bahwa ini adalah sesuai untuk keberhasilan reintegrasi sosialnya.b
Remisi hukuman merupakan bentuk pembebasan tanpa syarat. Remisi biasanya diberikan secara
otomatis setelah masa hukuman yang ditetapkan telah dijalankan, tetapi juga mungkin masa hukuman
yang ditetapkan namun telah dipotong. Kadang-kadang remisi dibuat tergantung pada perilaku yang
baik di penjara dan bisa dibatasi atau ditarik jika tahanan tidak berperilaku sesuai atau melakukan
pelanggaran disiplin.c
Kebanyakan sistem memiliki remisi maupun pembebasan bersyarat dini.
a
Ada banyak variasi pembebasan bersyarat di seluruh dunia. Sebagai contoh, ada tiga di Inggris, sembilan di
Australia, masing-masing satu di Selandia Baru dan Kanada dan setidaknya 51 di Amerika Serikat, serta sistem
terpisah untuk tahanan yang lebih muda. (Lihat Ellis, T., dan Marshall, P., Does Parole Work? A Post-Release
Comparison of Reconviction Rates for Paroled and Non-paroled Prisoners, Jurnal Kriminologi Australia dan Salandia
Baru, Volume 33, No. 3 2000 hal. 300-317, Catatan kaki 1.
(http://www.port.ac.uk/departments/academic/icjs/staff/documentation/filetodownload,73794,en.pdf).
b
UNODC, Criminal Justice Assessment Toolkit, Tindakan penahanan dan Non-penahanan, Alat Reintegrasi
Sosial, hal. 25.
c
Ibid., hal. 25.

267
268

MCC, Pasal 56: Pelayanan Masyarakat sebagai Hukuman Alternatif, Penjelasan, hal. 143.
Aturan 9.1.
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Statistik pengulangan tindak pidana (reoffending) dari sejumlah negara menunjukkan
bahwa pengulangan tindak pidana saat pembebasan bersyarat rendah dibandingkan
dengan pengulangan tindak pidana setelah pembebasan. Sebagai contoh, di Inggris
dan Wales sekitar 67 persen dari pelaku melakukan pengulangan tindak pidana dalam
waktu dua tahun. Tapi hanya 6 persen yang melakukan pelanggaran selama periode
pembebasan bersyarat yang biasanya sekitar satu tahun.269 Perbandingan pengulangan
tindak pidana oleh mereka yang dibebaskan secara bersyarat selama periode waktu
yang lebih lama termasuk setelah masa operasional pembebasan bersyarat berakhir,
dengan orang-orang yang dibebaskan dari penjara tanpa pembebasan bersyarat, adalah
hal yang langka. Namun, studi komprehensif berbasis-Inggris Raya menemukan bahwa
tingkat keputusan baru (reconviction) terhadap orang yang dibebaskan secara bersyarat,
dibandingkan dengan tingkat keputusan baru yang diprediksi dalam waktu dua tahun,
lebih rendah untuk semua tindak pidana dan khususnya untuk pidana kekerasan dan
seksual.270
Statistik rinci dari negara-negara non-barat dan berkembang tidak tersedia secara
luas. Informasi yang terbatas menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana
diantara mereka yang dibebaskan menurut berbagai metode pembebasan dini sangat
rendah juga di negara-negara tersebut.
Pembebasan bersyarat dini di Kazakhstan
Di Kazakhstan, undang-undang baru diberlakukan pada tahun 2003, yang meningkatkan penggunaan
alternatif hukuman penjara, mengurangi hukuman untuk pelanggaran tertentu dan melonggarkan
persyaratan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat dini, antara lain, yang termasuk kampanye
kesadaran publik yang komprehensif. Penurunan yang sangat signifikan dalam populasi penjara
dicapai sebagai hasil dari inisiatif-inisiatif ini. Angka tahanan yang dibebaskan secara bersyarat lebih
dari dua kali lipat setelah undang-undang baru diberlakukan. Tingkat umum residivisme (termasuk
semua tahanan yang dibebaskan) mengalami penurunan sebesar 7,8 persen antara tahun 2002 dan
2003, meskipun ada peningkatan mereka yang dibebaskan dari penjara.
Sumber: Human Rights and Health in Prisons: a review of strategy and practice, Penal Reform International and The
Royal Netherlands Tuberculosis Foundation, Atabay, T., Laticevschi, V., Vasil’eva, T., 2006, p. 71
(http://www.penalreform.org/human-rights-and-health-in-prisons-a-review-of-strategy-and-practice.html).

269
Christine Glenn, "Strategies to deal with Prison Overcrowding: The Role of Parole" (Seminar tentang Strategi
Pengurangan Kepadatan di Fasilitas Pemasyarakatan, Konfres Pidana PBB, Salvador, Brazil, 2010).
270
Tom Ellis dan Peter Marshall, Riset Departemen Dalam Negeri, Direktorat Pengembangan dan Statistik,
Inggris Raya, "Does Parole Work? A Post-Release Comparison of Reconviction Rates for Paroled and Non-Paroled
Prisoners", The Australian and New Zealand Journal of Criminology, volume 33 No. 3 2000 hal. 300-317, hal. 306.
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Pembebasan dini di Uruguay
Pada tanggal 14 September 2005, Parlemen Nasional menggunakan hukum "Humanisasi dan
Hukum Modernisasi sistem penjara", yang memperkenalkan sejumlah langkah yang bertujuan untuk
meningkatkan kondisi kehidupan di penjara, termasuk pembebasan awal sekali seumur hidup, sebagai
tanggap darurat terhadap kepadatan akut di penjara.
Hak darurat sekali seumur hidup untuk mendapatkan pembebasan dini diterapkan dalam kategori
terpidana atau orang-orang dalam penahanan preventif yang diseleksi secara hati-hati. Setelah
dibebaskan, mereka tetap berada di bawah pengawasan Patronage of Incarcerated dan Discharged
Prisoners (Binaan Penjara dan Tahanan yang Dibebaskan) - sebuah lembaga dari Departemen Dalam
Negeri (yang bertanggung jawab atas administrasi sistem penjara di Uruguay), tujuannya adalah untuk
mengawasi dan mendukung mantan tahanan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial mereka.
Binaan membagi tugasnya ke dalam dua tahap:
Tujuh hari sebelum pembebasan, tahanan diwawancarai oleh perwakilan Binaan dan seorang petugas
sipil ditugaskan untuknya sampai sisa hukuman diselesaikan. Wawancara dan informasi ini yang
dikumpulkan sebelum pembebasan memungkinkan koordinasi dukungan yang diberikan kepada
mantan tahanan dengan rencana bantuan sosial nasional yang ada, serta memperoleh alokasi di
tempat penampungan, jika diperlukan, untuk mencegah timbulnya tunawisma.
Selama tahap kedua di bawah pengawasan Binaan, kesulitan yang dihadapi oleh tahanan yang
dibebaskan dipelajari untuk merancang rencana pribadi dalam memfasilitasi tempat tinggalnya.
Distribusi keranjang makanan darurat, perlengkapan kesehatan dan tiket transportasi umum disediakan
sebagai pinjaman. Bila mantan tahanan membutuhkan pekerjaan, bantuan diberikan. Jika seseorang
ingin menerima pelatihan untuk profesi tertentu, kemungkinan dimulai dengan kursus pelatihan
yang ditawarkan dalam kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. Jika orang yang dibebaskan
pernah memiliki profesi sebelumnya tetapi tidak memiliki alat yang diperlukan untuk berlatih, maka
lembaga tersebut memberikannya dengan syarat bahwa mantan tahanan akan membayar biaya yang
dikeluarkan dengan hasil kerjanya.
Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur (atau melakukan tindakan pidana baru)
langsung kehilangan manfaat yang diberikan oleh hukum dan dikembalikan ke penjara.
850 tahanan dibebaskan berkat hukum ini (sekitar 10 persen dari total populasi penjara pada waktu itu)
dimana 25 persen harus kembali ke penjara, jumlah yang jauh lebih rendah daripada rasio residivisme
nasional, yaitu sekitar 60 persen.
Dalam rangka memenuhi tugas-tugas dukungan dan pengawasan, Binaan telah diperkuat dengan
sumber daya manusia dan materi.
Peran yang mendukung dari Binaan dan hasil positifnya telah menunjukkan bahwa ketika mantan
tahanan menerima dukungan yang memadai dan terkoordinasi, mereka lebih sukses dalam memulai
kehidupan lagi dan kesempatan mereka kembali ke penjara berkurang jauh.
Sumber: María Noel Rodríguez, ILANUD, Strategies and best practices to reduce overcrowding in penal institutions,
Paper submitted to the Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional Facilities, Kongres PBB
tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Salvador, Brazil, 12-19 April 2010).
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Perlu ada kehati-hatian dalam menerapkan pembebasan dini sejumlah besar tahanan
untuk mengurangi kepadatan pada saat-saat krisis karena risiko pengulangan tindak
pidana dan besarnya kerugian yang ditimbulkan yakni mengurangi dukungan publik
untuk langkah-langkah tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Uruguay dalam
kotak, perlu ada penilaian yang tepat dari mereka yang akan dibebaskan, serta dukungan
yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk mantan tahanan agar berhasil memperoleh
tempat tinggal setelah dibebaskan. Di negara lain, pembebasan sejumlah besar tahanan
menurut undang-undang pembebasan dini luar biasa telah menyebabkan hasil negatif:
pembebasan tahanan yang tidak layak, pengulangan tindak pidana dan persepsi publik
yang buruk mengenai langkah pembebasan dini.
5.2. Mengambil keputusan pembebasan
Keputusan pembebasan bersyarat dini biasanya dibuat oleh otoritas independen
atau semi-independent, seperti otoritas peradilan atau dewan pembebasan bersyarat.
Agar keyakinan dan kepercayaan dalam sistem peradilan dipertahankan, dan untuk
menghindari diskriminasi, penting bahwa keputusan tersebut diambil secara adil.
Para pembuat keputusan memerlukan informasi yang memadai tentang para tahanan
yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dini, termasuk perilaku mereka di
penjara dan kebutuhan dukungan lebih lanjut di masyarakat setelah dibebaskan. Penting
bahwa informasi ini dikumpulkan dengan bantuan alat penilaian yang dapat membantu
menentukan risiko yang ditimbulkan oleh tahanan dan kebutuhannya. Juga penting
bahwa tahanan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam beberapa yurisdiksi, tahanan perlu mengajukan permohonan untuk
pembebasan bersyarat dini dan jika mereka tidak menyadari hak ini, mereka mungkin
tak dapat melakukannya. Peningkatan kesadaran di kalangan narapidana tentang hak
mereka mendapatkan pembebasan bersyarat dini adalah karena itu sangat penting
dalam yurisdiksi tersebut. Akses ke bantuan hukum selama menjalani hukuman penjara
penting dari perspektif ini, seperti yang disebutkan dalam bab D, bagian 3.
Otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan juga harus memiliki
hak untuk meninjau dan mengubah persyaratan bila diperlukan dan prosedur yang tidak
memihak harus siap untuk menilai dugaan pelanggaran persyaratan pembebasan.271
Selain itu, tahanan harus memiliki kesempatan untuk keputusan banding dengan
mengajukan pada otoritas yang lebih tinggi, seperti pengadilan khusus atau sistem
pengadilan nasional.272
Ada risiko penyalahgunaan dalam sistem pembebasan bersyarat dini, terutama dalam
sistem yang rawan masalah korupsi. Oleh karena itu penting bahwa langkah-langkah
disiapkan untuk menjamin akuntabilitas para pengambil keputusan.

271
272

UNODC Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment, hal. 55.
Ibid. , hal.55.
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5.3. Dukungan terhadap pelaku pelanggaran di bawah pengawasan pembebasan
bersyarat dini
Agar pembebasan bersyarat dini mencapai tujuannya yakni memungkinkan
reintegrasi sosial bertahap dari pelaku setelah dibebaskan, perlu disiapkan
jaringan dukungan sosial yang memadai dan serangkaian perhatian di
masyarakat untuk setiap perlakuan yang diterima di penjara, dan untuk
koordinasi antara administrasi penjara dan layanan di masyarakat. Peran dan
pendekatan yang dilakukan oleh dewan dan staf yang bertanggung jawab
dalam pengawasan pelaku yang dibebaskan secara bersyarat sangat penting dalam
mencapai keberhasilan transisi dari penjara dengan kehidupan di luar. Pendekatan
yang paling sukses adalah yang merespon risiko maupun kebutuhan dari pelaku dan
yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan mereka, sebagaimana dibuktikan oleh
penurunan tingkat pengulangan tindak pidana, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut
dalam bagian 5.4.
Di sebagian besar negara, terutama di negara-negara berkembang, badan yang
bertanggung jawab atas pengawasan tersebut memiliki staf, kemampuan teknis dan
sumber daya yang sangat terbatas dan dengan demikian hanya tampil sebagai badan
tempat melapor para pelaku secara berkala. Dengan begitu saja dampak pada reintegrasi
sosial jadi minimal dan terutama bergantung pada upaya dan kemampuan khusus
individu-individu yang terlibat.
Di beberapa negara di Eropa Timur dan Asia Tengah, inisiatif disiapkan untuk mengubah
"inspeksi eksekutif pidana" sebelumnya, yang digunakan untuk memenuhi fungsi
tersebut di atas ke dalam "layanan masa percobaan" gaya barat, dengan tujuan untuk
memberikan dukungan kepada pelaku dalam perpindahan tempat tinggal. Hasilnya
beragam. Dalam Federasi Rusia, kesuksesan besar telah dicapai karena kehendak politik
dan investasi dalam sistem dan kemitraan dengan LSM internasional (Reformasi Pidana
Internasional) yang telah memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk
membantu membuat sistem berfungsi.
5.4. Pencabutan pembebasan bersyarat dini
Aturan Tokyo membatasi penggunaan hukuman penjara dengan kebutuhan minimum
dalam kasus pelanggaran langkah non-penahanan.273 Aturan ini mendorong preferensi
diberikan kepada langkah non-penahanan alternatif seandainya ada keputusan untuk
mengubah atau mencabut langkah non-penahanan dan untuk memaksakan hukuman
penjara hanya karena tidak adanya langkah alternatif lain yang sesuai.274 Modifikasi atau
pencabutan langkah non-penahanan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan
hanya setelah pemeriksaan yang cermat terhadap fakta-fakta oleh petugas pengawas dan
pelaku.275 Pelaku memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan atau otoritas
independen lainnya yang kompeten.276
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Aturan Tokyo, Aturan 14.3.
Aturan Tokyo, Aturan 14.4.
Aturan Tokyo, Aturan 14.2.
Aturan Tokyo, Aturan 14.6.

BAGIAN II

STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

Meskipun ketentuan ini, mantan tahanan kembali ke penjara karena pelanggaran dalam
mematuhi syarat pembebasan bersyarat dan bukannya karena melakukan pelanggaran
baru, telah memberi kontribusi pada pertumbuhan populasi penjara yang sangat
signifikan di sejumlah yurisdiksi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di negara-negara
tersebut, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau semua aspek sistem pembebasan
bersyarat dini, termasuk pembenaran dan kelayakan syarat yang dikenakan pada tahanan
yang dibebaskan dan kualitas pengawasan dan dukungan yang diberikan.
Sebuah studi perbandingan yang mencakup beberapa negara bagian di Amerika
Serikat, Australia, Kanada, Inggris dan Wales, Jepang, Selandia Baru dan Skotlandia277
menemukan bahwa sejumlah faktor kunci telah memberikan kontribusi terhadap semakin
tingginya tingkat pencabutan, karena pelanggaran teknis di sejumlah yurisdiksi:
•
Jumlah persyaratan yang menyertai pembebasan bersyarat yang tidak selalu
memenuhi harapan yang masuk akal.278
•
Pergeseran dari "reintegrasi" menjadi "penegakan hukum" (atau "pendekatan
kasus" menjadi "pendekatan pengawasan") dalam pengawasan pembebasan
bersyarat, yang sering didorong oleh budaya yang menekankan penilaian risiko
(bukan kebutuhan) dan memegang tanggung jawab pengawasan pada pelaku
residivisme selagi bebas bersyarat, ditambah dengan peningkatan beban kasus
yang memaksa pengawas untuk memprioritaskan antara fungsi kendali mereka
dan reintegrasi sosial, yang paling sering mengarah ke pemilihan opsi terhadap
"kontrol" yang lebih mudah dan sedikit berisiko.279
•
Pengenalan teknologi pengawasan baru, yang telah meningkatkan kapasitas
pengawas pembebasan bersyarat untuk mendeteksi pelanggaran pembebasan
bersyarat, yang, ketika digabungkan dengan pendekatan penegakan hukum
yang berlaku, dan filosofi manajemen risiko saat ini, dapat menyebabkan
peningkatan yang signifikan dalam pencabutan.280
•
Jangka waktu pengawasan setelah pembebasan juga merupakan sebuah
faktor. Karena lamanya hukuman tak tetap telah meningkat dalam beberapa
yurisdiksi, dan karena pelaku yang menerima hukuman tersebut memiliki
jangka waktu pengawasan yang relatif lebih lama setelah pembebasan dini,
jumlah pencabutan pembebasan bersyarat dari kelompok pelaku ini juga
diperkirakan akan meningkat.281
Penelitian ini juga mencatat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa
ketidakpatuhan pada syarat teknis memberi isyarat kemungkinan adanya perilaku
pidana lebih lanjut dari si pelaku, atau bahwa pengembalian pelaku tersebut ke penjara
sebenarnya mencegah mereka terlibat dalam perilaku pidana lebih lanjut. Penelitian ini
juga mengacu pada penelitian lain yang menjelaskan bagaimana metode pengawasan
belum berjalan efektif dalam mengurangi residivisme. Bahkan, pendekatan pengawas
yang seimbang—menggabungkan pekerja sosial dengan aparat penegak hukum—
diusulkan menjadi metode pengawasan yang paling efektif.282
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Dandurand, Y., Christian J., Murdoch, D., Brown, R.E., Chin, V., The International Centre for Criminal Law
Reform and Criminal Justice Policy, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, A Comparative Analysis,
November 2008.
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Rekomendasi untuk mengurangi jumlah orang yang kembali ke penjara karena pelanggaran
teknis persyaratan pembebasan dini
Dengan mempertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang ada, ketentuan standar
internasional dan contoh-contoh praktek yang baik, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan
untuk mengurangi pengulangan tindak pidana dan pelanggaran oleh pelaku pada pembebasan
bersyarat dini:
•

Prosedur dan struktur pengambilan keputusan perlu dikaji untuk memastikan bahwa badan
yang membuat keputusan bersifat independen, memiliki akses ke informasi yang memadai dan
dapat diandalkan tentang pelaku, serta kebutuhan yang efektif dan alat penilaian risiko, untuk
mengambil keputusan yang adil, konsisten dan tepat, untuk meminimalkan risiko kepada
publik dan meningkatkan prospek tempat tinggal pelaku, dengan menyesuaikan kondisi
dengan kebutuhannya.

•

Investasi dilakukan dalam tingkat perekrutan yang memadai dan pelatihan bagi mereka yang
bertanggung jawab untuk mengawasi orang-orang yang memperoleh pembebasan bersyarat
dini. Pelatihan harus bertujuan untuk membekali para pengawas dengan peran positif, berfokus
pada reintegrasi sosial yang sukses dari mantan tahanan mereka, daripada berkonsentrasi
secara eksklusif pada penegakan hukum.

•

Kerjasama dengan lembaga sosial, kesehatan, pekerjaan dan perumahan dalam masyarakat
harus secara aktif didorong dan diformalkan dengan perjanjian. Mereka harus menerima
tanggung jawab bersama untuk kesuksesan reintegrasi sosial dari mantan pelaku dan diberikan
sumber daya yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab ini.

•

Persyaratan pembebasan bersyarat tidak boleh terlalu rumit atau berat untuk dipenuhi dan
harus mempertimbangkan keadaan pribadi dari pelaku. Misalnya, jika pelaku tinggal di daerah
pedesaan di mana dia harus melakukan perjalanan jauh agar dapat melapor ke kantor terdekat
untuk bertanggung jawab atas pengawasan pembebasan bersyarat, atau jika ia adalah seorang
ibu dan ada kebutuhan untuk mengurus perawatan alternatif bagi anak-anaknya, atau pelaku
yang masih muda yang perlu bersekolah, pengaturan harus mempertimbangkan keadaan ini.

•

Persyaratan juga harus masuk akal dan cocok dengan kebutuhan dan risiko yang ditimbulkan
oleh pelaku (misalnya menghindari persyaratan seperti pengujian narkoba atau alkohol rutin
bagi mereka yang pelanggarannya tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkoba atau
alkohol).

•

Hukuman Penjara bagi pelanggaran pembebasan bersyarat harus dihindari sejauh mungkin,
yang memungkinkan pihak yang berwenang menggunakan wewenang dalam merespon
secara tepat, tergantung pada kasus individu. Pedoman dapat dikembangkan untuk mencegah
penggunaan hukuman penjara, dan mengusulkan suatu struktur hirarkis dari tindakan yang
dapat diambil, seperti peninjauan persyaratan, dengan mempertimbangkan alasan pelanggaran,
serta sanksi lainnya yang dapat diterapkan, sebelum beralih—sebagai langkah terakhir—pada
hukuman penjara.

•

Partisipasi pelaku dalam pembahasan untuk mencabut pembebasan bersyarat dini, hak atas
persidangan yang adil dengan perwakilan hukum, serta untuk mengajukan banding terhadap
keputusan kepada otoritas yang lebih tinggi harus dijamin dalam hukum dan praktek.

•

Pengumpulan data dan penelitian yang lebih baik terhadap pengulangan tindak pidana
dan pelanggaran teknis dari mereka yang dibebaskan secara bersyarat, proses pengambilan
keputusan untuk membebaskan, peran lembaga pengawasan dan praktek-praktek yang benar
harus dilakukan untuk mengembangkan kebijakan dan praktek yang berbasis bukti dan yang
mengarah pada pengurangan residivisme.
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6.

Kategori-kategori khusus

Seperti tercantum dalam Bab 1, telah terjadi peningkatan jumlah dari kelompokkelompok tahanan tertentu, termasuk kelompok rentan, dalam sistem penjara di seluruh
dunia. Bab ini berfokus, khususnya, pada respon alternatif untuk masalah narkoba,
karena dampak pelanggaran terkait narkoba pada pertumbuhan populasi penjara
di seluruh dunia. Hal ini juga memberikan gambaran tentang tanggapan terhadap
pelanggaran yang dilakukan perempuan dan anak-anak dan orang dengan kebutuhan
perawatan kesehatan mental, karena kontribusi mereka pada kepadatan penjara dan
kerentanan khusus mereka dalam lingkungan penjara yang penuh sesak.
Untuk panduan yang lebih rinci tentang kelompok ini dan kelompok lain dari tahanan,
silakan lihat UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs (UNODC Panduan
tentang Tahanan Berkebutuhan Khusus); UNODC Handbook for Prison Managers and
Policymakers on Women and Imprisonment (UNODC Panduan untuk Manajer Penjara
dan Pembuat Kebijakan tentang Perempuan dan Penjara); UNODC/UNICEF Manual
for the Measurement of Juvenile Justice Indicators and Criteria for the Design and Evaluation
of Juvenile Justice Programmes (UNODC/UNICEF Panduan untuk Ukuran Indikator
Peradilan Anak di Bawah Umur dan Kriteria Rancangan dan Evaluasi Program
Peradilan Anak di Bawah Umur), antara lain tercantum dalam daftar pustaka.
Rekomendasi rinci dalam kaitannya dengan respon peradilan pidana yang tepat bagi
mereka yang melakukan pelanggaran masalah narkoba, dan terutama mereka yang juga
memiliki ketergantungan zat, yang tersedia dalam: UNODC: From Coercion to Cohesion:
Treating Drug Dependence Through Health Care, Not Punishment (2010) (UNODC: Dari
Pemaksaan Menuju Kepaduan: Mengobati Ketergantungan Obat Melalui Perawatan
Kesehatan, Bukan Hukuman (2010); UNODC Drug Dependence Treatment, Community
Based Treatment (2008) (UNODC Pengobatan Ketergantungan Narkoba, Pengobatan
Berbasis Komunitas); Drug Dependence Treatment, Interventions for Drug Users in Prison
(Pengobatan Ketergantungan Narkoba, Intervensi Pengguna Narkoba di Penjara) dan
lain-lain yang tercantum dalam daftar pustaka.
6.1. Pelaku pelanggaran narkoba
Alternatif hukuman penjara untuk kasus narkoba, di mana pelaku adalah pecandu, dapat
diatur dalam berbagai cara. Salah satu pilihan adalah pengalihan sederhana pada kontak
pertama dengan sistem peradilan pidana. Ini akan membutuhkan ketentuan-ketentuan
legislatif untuk pengalihan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta pembentukan
hubungan yang efektif antaralembaga peradilan pidana dan pelayanan kesehatan di
masyarakat. Juga mungkin ada kebutuhan pengawasan terhadap orang yang menerima
pengobatan oleh layanan masa percobaan, atau lembaga sejenis lainnya.
Model lain yang semakin banyak ditawarkan di beberapa negara adalah pengobatan di
bawah pengawasan pengadilan, yang sukses di negara-negara seperti Australia, Kanada,
Inggris dan Amerika Serikat, dengan nama "drugs courts" atau "drugs treatment courts".
Pengadilan narkoba juga telah diperkenalkan di negara-negara lain seperti Belgia, Chili,
Jamaika, Meksiko dan Suriname pada skala yang lebih kecil.283
283
Caroline S. Cooper, Brent Franklin, Tiffany Mease, Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences
and Preliminary Outcomes, Volume Satu: Tinjauan dan Hasil Survei, April 2010.
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Pengobatan Pecandu sebagai alternatif hukuman penjara
UNODC dan WHO, Dalam Dokumen Pembahasan, Prinsip Pengobatan
Ketergantungan, menekankan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:284
•

Secara umum, penggunaan narkoba harus dilihat sebagai kondisi kesehatan
dan pengguna narkoba harus diperlakukan dalam sistem perawatan kesehatan
dibanding dalam sistem peradilan pidana;

•

Intervensi terhadap orang-orang ketergantungan narkoba pada sistem
peradilan pidana harus membahas pengobatan sebagai alternatif penahanan,
dan juga menyediakan pengobatan ketergantungan narkoba selama di
penjara dan setelah pembebasan. Koordinasi yang efektif antara kesehatan/
sistem pengobatan ketergantungan dan sistem peradilan pidana diperlukan
untuk mengatasi masalah kembar kejahatan terkait penggunaan narkoba dan
pengobatan dan kebutuhan perawatan orang dengan ketergantungan;

•

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan ketergantungan narkoba
sangat efektif dalam mengurangi kejahatan. Pengobatan dan perawatan
sebagai alternatif hukuman penjara atau dimulai di penjara dilanjutkan dengan
dukungan dan reintegrasi sosial setelah pembebasan, mengurangi risiko
kambuhnya penggunaan narkoba, penularan HIV dan pengulangan pidana,
dengan manfaat yang signifikan bagi kesehatan individu, serta keamanan publik
dan investasi sosial. Menawarkan pengobatan sebagai alternatif penahanan
adalah langkah yang sangat hemat biaya bagi masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan strategi tersebut, ada kebutuhan untuk memastikan
bahwa:285
•

Kerangka hukum memungkinkan implementasi penuh dari pengobatan
ketergantungan dan opsi perawatan bagi pelaku, khususnya pengobatan
sebagai alternatif penahanan dan pengobatan psikososial dan farmakologi di
penjara;

•

Mekanisme untuk menjamin koordinasi antara sistem peradilan pidana dan
sistem pengobatan ketergantungan narkoba sudah siap. Mekanisme tersebut
dan kerja kolaboratif akan mendukung pelaksanaan dan pemantauan metode
pengalihan sebagai alternatif penahanan.

Pertimbangan harus diberikan untuk memastikan bahwa undang-undang menawarkan
kemungkinan mengalihkan mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait narkoba
ke program perawatan yang sesuai agar dapat secara efektif mengatasi akar penyebab dari
pelanggaran yang dilakukan dan membantu orang-orang tersebut dengan rehabilitasi,
sambil menghindari bahaya dampak hukuman penjara. Agar hal ini terlaksana, ada
kebutuhan untuk polisi, jaksa dan pengadilan untuk memiliki wewenang dan pedoman
yang memadai untuk menerapkan wewenang tersebut secara konsisten, dan sistem
yang efektif dari kolaborasi antara sistem peradilan pidana dan penyedia perawatan
kesehatan di masyarakat.

284
UNODC, WHO, Principles of Drug Dependence Treatment, Discussion Paper, Maret 2008. (http://www.unodc.
org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-ofDrugDependenceTreatment-March08.pdf).
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Persyaratan kunci dalam pengobatan narkoba adalah bahwa hal itu harus bersifat
sukarela. Penggunaan pengobatan jangka panjang untuk ketergantungan narkoba tanpa
persetujuan dari pasien telah melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional dan
standar etika medis.286 Selain itu, bukti efek penyembuhan dari pendekatan ini kurang,
dibandingkan dengan penjara tradisional maupun dengan pengobatan narkoba bersifat
sukarela berbasis masyarakat. Cara ini mahal dan tidak membantu secara individu
maupun masyarakat.287 Ini bukan merupakan alternatif penjara karena merupakan
bentuk penahanan. Dengan demikian, fasilitas tersebut menjadi kamp pekerja tanpa
dibayar, kerja paksa, metode pengobatan yang memalukan dan menghukum yang
merupakan suatu bentuk hukuman diluar hukum.288
Pengobatan wajib atau paksa, tanpa persetujuan dari pasien hanya boleh digunakan
dalam kasus-kasus tertentu seperti gangguan akut yang menimbulkan risiko langsung
atau segera terhadap kesehatan pasien atau untuk keamanan masyarakat. Pengobatan
paksa jangka pendek untuk melindungi individu yang rentan harus diterapkan selama
periode waktu tersingkat, sebagai upaya terakhir, dan harus selalu dilakukan oleh tim
multidisiplin dan diawasi oleh prosedur hukum yang transparan dan dapat dievaluasi
secara mendalam.289
Pengadilan Narkoba (Drug courts)
Pengadilan narkoba menyediakan alternatif penjara yang memerlukan penggunaan
wewenang sistem peradilan pidana dan sanksi potensialnya untuk menyediakan program
yang diawasi secara hukum dari pengobatan penyalahgunaan zat dan layanan lainnya.
Sedangkan fungsi pengadilan narkoba bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda, secara
umum ada dua kategori utama pengadilan narkoba:290
1.

Program penuntutan penangguhan (metode pengalihan pra-ajudikasi atau "prepembelaan"): orang yang masuk ke dalam program penuntutan penangguhan
dialihkan ke dalam sistem pengadilan narkoba sebelum dihukum. Mereka
tidak diharuskan untuk mengaku bersalah dan hanya dituntut jika mereka
gagal menyelesaikan program.

2.

Program paska-pengadilan atau metode paska-hukuman: Program ini mewajibkan
peserta mengaku bersalah atas tuduhan terhadap mereka dan hukuman mereka
ditangguhkan atau ditunda sementara saat mereka berada di program ini.
Hukuman akan dihindarkan atau dikurangi dan seringkali pelanggaran akan
dihapuskan dari catatan mereka, jika mereka menyelesaikan program; kasus
ini akan dikembalikan ke pengadilan dan orang tersebut akan menghadapi
hukuman atas pengakuan bersalah mereka sebelumnya jika ia gagal memenuhi
persyaratan program.

Pengadilan narkoba menarik tidak hanya pada layanan pengawasan sistem peradilan
pidana tetapi juga pada kesehatan masyarakat, perumahan, kejuruan dan layanan lain
yang disediakan oleh perawatan kesehatan dan lembaga pelayanan sosial, serta organisasi
286
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masyarakat. Sementara pengadilan narkoba mengatasi pelanggaran langsung individu,
tujuan jangka panjang adalah untuk mendukung pemulihan individu dan reintegrasi ke
masyarakat, sehingga mengakhiri residivisme kronis yang sering mencirikan perilaku
dari pelaku pelanggaran dengan ketergantungan narkoba.291
Dikatakan bahwa daya tarik model pengadilan narkoba terletak pada banyak faktor,
termasuk:292
•

Pengawasan yang lebih efektif terhadap para pelaku di masyarakat, dibandingkan
dengan pengawasan masa percobaan tradisional;

•

Akuntabilitas yang lebih besar terhadap individu dengang ketergantungan
narkoba untuk mematuhi kondisi pembebasan dan/atau masa percobaan;

•

Koordinasi dan akuntabilitas sistem peradilan yang lebih besar, pelayanan
kesehatan masyarakat dan pelayanan masyarakat lain yang disediakan,
termasuk mengurangi penggandaan layanan dan biaya;

•

Efisiensi lebih dari sistem pengadilan melalui penghapusan kategori kasus
yang menempatkan tuntutan sumber daya yang signifikan untuk pengolahan,
baik pada awalnya maupun pelanggaran masa percobaan dan pelanggaran
baru yang seharusnya diperkirakan akan terjadi.

Meskipun penelitian mengenai dampak dari pengadilan narkoba pada tingkat residivisme
tidak luas, beberapa indikasi yang meyakinkan dari hasil yang sukses memang ada.
Sebagai contoh, studi komprehensif yang dilakukan di Amerika Serikat melaporkan
bahwa pengadilan narkoba dewasa mengurangi tingkat residivisme sebesar 8,7 persen.293
Dibandingkan dengan penurunan 8,3 persen dengan pengobatan di masyarakat dan
6,4 persen dengan pengobatan di penjara.294 Studi komprehensif lain yang dilakukan
di Amerika Serikat menemukan bahwa peserta pengadilan narkoba secara signifikan
lebih kecil kemungkinannya untuk mengulang tindak pidana, dibandingkan dengan
kelompok pembanding (40 vs 53 persen).295 Kelompok pembanding terdiri dari peserta
program lain, yang bertujuan untuk mengatasi penggunaan narkoba dan pengulangan
tindak pidana, termasuk pengawasan masa percobaan standar dengan rujukan pada
pengobatan.296 Di Amerika Serikat, peserta pengadilan narkoba juga didapati mengalami
tingkat kambuh yang lebih rendah, dibandingkan dengan kelompok pembanding (56
vs 76 persen) dan juga berkemungkinan kecil dilaporkan dengan kasus penggunaan
narkoba yang serius.297
Di Rio de Janeiro, Brasil, hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tingkat residivisme
antara pelanggar yang tidak dirujuk pada pengobatan adalah 80 persen, sedangkan
jumlahnya hanya 12 persen di antara mereka yang menerima pengobatan melalui
291
Caroline S. Cooper, Brent Franklin, Tiffany Mease, Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences
and Preliminary Outcomes, Volume Satu: Tinjauan dan Hasil Survei, April 2010, hal. 7.
292
Ibid. hal. 7.
293
Elizabeth K. Drake, Steve Aos dan Marna G. Miller, Washington Institute for Public Safety, Evidence-Based
Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal Justice Costs: Implications in Washington State. (http://www.wsipp.
wa.gov/rptfiles/09-00-1201.pdf).
294
Ibid
295
The Multi-Site Adult Drug Court Evaluation: Executive Summary, The Urban Institute, Justice Policy Center, Juni
2011, hal. 5.
296
Ibid. hal. 2.
297
Ibid., hal. 5.
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pengadilan narkoba.298 Di Irlandia, penelitian didasarkan pada dua contoh acak kecil
yang menunjukkan bahwa ada pengurangan pengulangan tindak pidana oleh 75-84
persen selama dan setelah partisipasi dalam program pengadilan pengobatan narkoba.299
Sebagian besar program lain telah melaporkan secara kasual tentang penurunan tingkat
residivisme pada peserta pengadilan pengobatan narkoba, dibandingkan dengan pelaku
yang diproses oleh prosedur peradilan pidana tradisional.300
Lihat kotak untuk dua belas prinsip yang dianggap menjadi kunci keberhasilan program
pengadilan narkoba.
Duabelas prinsip kesuksesan program pengadilan narkoba UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime membentuk sebuah kelompok kerja ahli untuk membantu
dalam pembentukan pengadilan narkoba. Dan akan mengidentifikasi dua belas prinsip yang menjamin
keberhasilan program pengadilan narkoba:
1. Kepemimpinan peradilan yang efektif dari tim program pengadilan narkoba yang multidisiplin .
2. Kolaborasi interdisipliner yang kuat dari hakim dan anggota tim sementara mereka juga
mempertahankan kebebasan profesi masing-masingnya .
3. Pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang kecanduan dan pemulihan oleh anggota tim
pengadilan yang bukan ahli perawatan kesehatan.
4. Panduan Operasional untuk memastikan konsistensi pendekatan dan efisiensi program
berkelanjutan.
5. Kriteria kelayakan yang jelas dan penyaringan kelayakan obyektif dari pelaku peserta potensial.
6. Penilaian rinci dari masing-masing pelaku peserta potensial.
7. Persetujuan dari masing-masing pelaku peserta yang diinformasikan dan didokumentasikan dengan
lengkap (setelah menerima nasihat hukum) sebelum berpartisipasi dalam program.
8. Rujukan yang cepat dari pelaku partisipasi terhadap pengobatan dan rehabilitasi .
9. Sanksi yang cepat, pasti dan konsisten untuk program non-kepatuhan bersamaan dengan imbalan
untuk program kepatuhan.
10. Evaluasi program yang berkelanjutan dan kesediaan untuk menyesuaikan struktur program untuk
memenuhi kekurangan yang teridentifikasi.
11. Dana program yang cukup, berkelanjutan dan berkomitmen.
12. Perubahan dalam hukum yang substantif dan prosedural yang mendasar apabila perlu atau
sesuai.
Sumber: UNODC Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment, 2007, hal.
65. United Nations publication, Sales No. E.07.XI.2.

Untuk keterangan lebih lanjut, informasi rinci dan rekomendasi dari studi yang
disebutkan di atas, serta studi yang menyediakan tinjauan kritis pengadilan narkoba,
lihat daftar pustaka.

298
Caroline S. Cooper, Brent Franklin, Tiffany Mease, Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences
and Preliminary Outcomes, Volume Satu: Tinjauan dan Hasil Survei, April 2010, hal. 107.
299
Ibid., hal. 108.
300
Ibid., hal. 107.
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6.2. Pelaku dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental
Seperti yang telah dibahas dalam bab B, sub bab 9, untuk mengurangi jumlah orang
dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental di penjara, perawatan kesehatan dan
kebijakan peradilan pidana dan langkah-langkah komprehensif perlu dikembangkan
untuk mengatasi akar penyebab meningkatnya penggunaan penjara sebagai hunian orang
yang kebutuhannya justru lebih baik ditangani dengan pengobatan di masyarakat.
Sebuah preferensi untuk langkah non-penahanan dan sanksi, bukan penjara, dalam
kasus pelaku dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, merupakan komponen
penting dari strategi tersebut, yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap
tingkat kepadatan di penjara, serta dampak kepadatan pada kelompok yang rentan ini.
Langkah-langkah berikut dianjurkan:
Pengalihan
Bila memungkinkan, individu dengan cacat mental harus dialihkan dari sistem
peradilan pidana sejak titik kontak pertama dengan aparat penegak hukum dan
mereka yang cacat mental tidak boleh ditahan di penjara;301
Pengalihan menjadi hal yang mungkin selama proses peradilan pidana—selama
penuntutan, peradilan dan di penjara. Pengadilan harus memiliki akses menuju
informasi mengenai masalah kesehatan mental pada umumnya dan kebutuhan
perawatan kesehatan mental dari para pelaku yang bersangkutan, khususnya,
untuk mengambil keputusan yang tepat pada tahap sedini mungkin. Informasi
tersebut dapat diberikan oleh para ahli perawatan kesehatan mental yang mungkin
melakukan penilaian dan penyaringan pelaku dengan cacat mental sedini mungkin
selama proses peradilan pidana. Tindakan pengalihan mungkin memerlukan
pengenalan undang-undang dan prosedur baru, serta pelatihan aparat penegak
hukum untuk mengenali cacat mental, dalam rangka untuk mencari bantuan ahli
kesehatan mental pada titik kontak pertama dengan sistem peradilan pidana;
Langkah-langkah pengalihan juga dapat didukung dengan menyediakan petugas
pengadilan, serta aparat penegak hukum, dengan pelatihan mengenai parameter
cacat mental yang kemungkinan akan mereka temui dalam pekerjaan peradilan
pidana mereka dan hukuman dan pilihan-pilihan terkait yang mungkin tersedia
untuk mengalihkan pelaku tersebut ke dalam sistem kesehatan untuk pengobatan.
Alternatif hukuman penjara
Pertimbangan harus dilakukan untuk memperkenalkan hukuman alternatif bagi
pelanggar penyandang cacat mental, yang telah melakukan pelanggaran yang lebih
serius. Hukuman tersebut harus menyertakan perawatan medis yang komprehensif
dalam fasilitas dan pengawasan yang sesuai. Secara umum, lebih baik bagi pelaku
yang menyebabkan bahaya bagi publik untuk menerima perawatan di fasilitas
medis yang aman, bukan di penjara yang akan memperburuk kondisi mereka.

301

SMR, Aturan 82 (1); UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs, 2009, hal. 23.
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Untuk pedoman pengembangan undang-undang yang sesuai, termasuk langkah alternatif
dan sanksi dalam kaitannya dengan pelaku penyandang cacat mental, silakan lihat World
Health Organization Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation (Buku
Sumber Organisasi Kesehatan Dunia tentang Kesehatan Mental), 2005.302
6.3. Perempuan
Perempuan selalu menjadi bagian terkecil dari populasi penjara secara umum di seluruh
dunia. Namun, tidak hanya jumlah mereka yang meningkat seiring dengan meningkatnya
populasi penjara secara keseluruhan di banyak negara, tetapi studi dalam beberapa
negara telah menunjukkan bahwa jumlah tahanan perempuan meningkat pada tingkat
yang lebih cepat dibandingkan dengan narapidana pria. Meski meningkat, jumlah
keseluruhan perempuan di penjara sangat kecil dan dengan demikian belum menjadi
faktor yang signifikan dalam pertumbuhan keseluruhan tingkat hukuman penjara.
Realitas bagi tahanan perempuan di banyak negara, adalah bahwa mereka mengalami
kepadatan parah di sejumlah kecil penjara perempuan, karena meningkatnya jumlah
tahanan perempuan.303 Sejumlah besar perempuan ini tidak perlu menghuni penjara.
Sebagian besar didakwa dengan pelanggaran-pelanggaran kecil dan non-kekerasan dan
tidak menimbulkan risiko kepada publik. Banyak yang dipenjarakan karena mereka
miskin dan tidak mampu membayar denda. Ada jumlah yang signifikan yang sangat
membutuhkan pengobatan untuk cacat mental atau kecanduan zat, dan bukannya
diisolasi dari masyarakat. Banyak dari mereka justru adalah korbannya, tetapi dipenjara
karena undang-undang dan praktek-praktek diskriminatif. Sanksi dan langkah-langkah
masyarakat yang membantu kebutuhan reintegrasi sosial dari sebagian besar pelaku
perempuan jauh lebih efektif daripada hukuman penjara.
302
Tentang langkah non-penahanan dan sanksi, lihat hal. 75-80 WHO Resource Book on Mental Health, Human
Rights and Legislation (2005).
303
Misalnya, di Kalifornia, Amerika Serikat, dua penjara wanita terbesar Negara itu keduanya berada di kota
Chowchillait yakni penjara Valley State, yang dirancang untuk menahan 2.024 orang, menampung 3.810 pada tahun
2011. Pusat Pemasyarakatan Wanita Kalifornia menahan 3.918, di penjara yang dirancang untuk menahan 2.004 orang.
Sel awalnya dibangun untuk empat orang justru menahan 10 orang. Direktur kelompok kampanye perempuan Justice
Now, berkomentar "Kami belum pernah, sama sekali belum mendapat laporan kekerasan antara tahanan seperti yang
kami lihat sekarang ... mereka kotor, sel-sel mereka kotor, mereka berdarah, mereka emosional dan dalam keadaan
putus asa. Kondisinya terasa seperti dalam panci tekan." (http://www.independent.co.uk/news/world/politics/forcefedand-beaten--life-for-women-in-jail 6278849.html?origin=internalSearch); Dalam Pemasyarakatan Grand Valley (GVI)
di Kitchener, Ontario, Kanada, penjara wanita tersebut begitu penuh sesak dimana sejumlah tahanan dipaksa untuk
tidur di dipan susun dalam unit yang disediakan untuk kunjungan keluarga, sementara petugas penjara memiliki
rencana untuk mengubah ruang olahraga menjadi sel tahanan tambahan. Unit-unit tersebut, yang diperuntukkan bagi
narapidana untuk menghabiskan waktu sampai tiga hari dengan pasangan atau anggota keluarga, dibangun untuk
menampung satu tahanan dan orang yang dicintainya. (http://ca.news.yahoo.com/blogs/dailybrew/overcrowdingwomen-prison-causes-concern-143033229.html); Kepadatan di penjara utama perempuan di Australia Barat, Bandyup,
yang dimaksudkan hanya untuk menahan 188 tahanan, tetapi justru mencapai 269 pada bulan Agustus 2010 telah
memberikan masalah besar pada jumlah tempat tidur yang tersedia. Sementara ada investasi besar-besaran pada tempat
tidur tambahan untuk tahanan laki-laki di Australia Barat antara 2008 dan 2011, namun tidak ada tempat tidur yang
dialokasikan untuk perempuan. Inspektur Layanan Penahanan mengatakan situasi penampungan memburuk hingga
pertengahan tahun lalu di mana 90 perempuan dipaksa untuk tidur di kasur tipis beralas lantai beton yang dingin.
Mayoritas mereka yang terkena dampak, katanya, adalah kaum Aborigin. "Dicengkeram hawa dingin yang ekstrim dan
kurangnya ventilasi, kepadatan sel menciptakan kondensasi ke tingkat yang membahayakan kesehatan," kata Inspektur.
(http://news.smh.com.au/breaking-news-national/despairpalpable-at-womens-prison-report-20111007-1ldjl.html);
Di bangsal perempuan Welikada Penjara Sri Lanka, tahanan melaporkan bahwa sekitar 150 wanita tidur di sel yang
dirancang untuk 75 orang. Salah satu tahanan mengibaratkan bangsal perempuan di penjara Welikada sebagai "neraka"termasuk belatung dalam makanan, tak adanya tempat tidur, tikar atau bantal dan tidak ada kipas angin, padahal suhu
udara mencapai 33 derajat Celcius." Ada 650 tahanan di bangsal perempuan meski bangunan itu untuk 150 orang,"
tambahnya, menunjukkan bahwa, di bangsal perempuan pada khususnya, angka yang sebenarnya melampaui tingkat
hunian konservatif yang diperkirakan yaitu 200 persen untuk seluruh penjara. (http://english.aljazeera.net/indepth/featu
res/2011/07/2011725142452794174.html).
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Menyadari perubahan profil populasi penjara dan dampak yang sangat berbahaya dari
penjara pada perempuan itu sendiri, keluarga dan masyarakat mereka, Aturan PBB
untuk Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Langkah Non-penahanan Pelaku
Perempuan (Aturan Bangkok)304 menetapkan langkah-langkah untuk diambil dalam
mencegah hukuman penjara untuk perempuan sampai ke tingkat yang mungkin,
dengan mempertimbangkan latar belakang normal mereka, sifat non-kekerasan secara
umum dan perkara pelanggaran yang mereka lakukan dan tanggung jawab merawat
mereka.305
Sejalan dengan ketentuan Peraturan Bangkok, langkah-langkah berikut ini dianjurkan:
•

Pelaku perempuan tidak harus terpisah dari keluarga dan komunitas mereka tanpa
pertimbangan yang diberikan pada latar belakang dan ikatan keluarga mereka.
Cara alternatif untuk menangani perempuan yang melakukan pelanggaran, seperti
langkah-langkah pengalihan dan alternatif pra-ajudikasi dan hukuman harus
dilaksanakan sedapat mungkin;306

•

Ketika menjatuhkan hukuman pada pelaku perempuan, pengadilan harus
memiliki wewenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor peringanan
seperti kurangnya catatan kriminal dan non-keparahan yang relatif dan sifat
dari tindak pidana, mengingat tanggung jawab perawatan perempuan dan
latar belakang sehari-hari mereka;307

•

Pedoman yang tepat dapat dikembangkan untuk pengadilan dimana pedoman
tersebut hanya akan mempertimbangkan hukuman penahan untuk perempuan
hamil dan perempuan dengan anak-anak yang masih bergantung ketika
pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan kekerasan, perempuan yang
bisa menimbulkan bahaya berkelanjutan, dan setelah mempertimbangkan
kepentingan terbaik dari anak-anak mereka;

•

Ketika kategori pelanggaran tertentu dilakukan oleh seorang perempuan
hamil atau ibu dengan anak kecil, hukuman dapat ditangguhkan, misalnya,
sampai anak mencapai usia tertentu dan diperiksa kembali pada waktu
itu, berdasarkan kriteria pra-pembentukan, yang seharusnya memberikan
kelayakan untuk pembatalan hukuman penjara atau pengurangan sanksi nonpenahanan dalam kondisi tertentu;

•

Ketika hukuman penjara tidak dapat dihindari, pelaku perempuan harus
mampu memulihkan dan memilihara kontak dengan keluarga mereka melalui
kunjungan, korespondensi dan telepon. Jika perempuan itu adalah seorang
ibu, pihak berwenang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anakanaknya sehubungan dengan penempatan dan keputusan program tentang
ibu;

•

Pertimbangan harus diberikan dalam menyediakan alternatif yang cocok bagi
pelaku perempuan untuk menggabungkan langkah-langkah tersebut dengan
intervensi dalam mengatasi masalah yang paling umum yang mendasari
perilaku pelanggaran pada perempuan, seperti jalan terapi dan konseling bagi
korban kekerasan domestik dan pelecehan seksual, pengobatan yang cocok

304
305
306
307

Resolusi Majelis Umum 65/229 21 Desember 2010.
Aturan Bangkok, Aturan 57 – 66.
Lihat Aturan Bangkok, aturan 58.
Lihat Aturan Bangkok, Aturan 61.
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untuk orang-orang dengan cacat mental dan ketergantungan obat, antara
lainnya;308
•

Pihak berwenang perlu memastikan bahwa undang-undang dan prakteknya
memberikan perlindungan maksimum untuk perempuan warga Negara asing,
seperti korban perdagangan manusia dan pekerja rumah tangga migran, dari
perlakuan buruk lanjutan. Korban perdagangan manusia tidak boleh dituntut
atas pelanggaran perdagangan terkait, seperti memegang paspor palsu atau
bekerja tanpa otorisasi. Mengingat korban merasa ketakutan atas keselamatan
pribadinya dan pembalasan yang dilakukan oleh pedagangnya, ketakutan
tambahan karena penuntutan dan hukuman hanya akan mencegah korban
mencari bentuk perlindungan, bantuan dan keadilan.309

6.4. Anak-anak yang melanggar hukum
Anak-anak terlalu sering dipenjara dan atas alasan yang tidak perlu, serta untuk waktu
yang lebih lama dari yang seharusnya, meskipun ketentuan dalam hukum internasional
yang mengatur bahwa penahanan dan pemenjaraan anak hanya dapat digunakan sebagai
upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin.310 Pada tahun 2000,
diperkirakan bahwa lebih dari satu juta anak-anak ditahan di penjara-penjara di seluruh
dunia.311 Jumlah ini merupakan setidaknya sepersepuluh dari total populasi penjara
saat ini. Dampaknya perlu dinilai dalam hubungannya dengan siklus kejahatan dan
hukuman penjara yang cenderung mengarah pada penahanan untuk pertama kalinya.
Sebagaimana telah disarankan dalam bab 2, langkah pertama yang dapat diambil untuk
mengurangi hukuman penjara anak-anak adalah meninjau usia pertanggungjawaban
pidana dan meningkatkan batasan usia ke 12 atau lebih tinggi, seperti yang
direkomendasikan oleh Komite Hak Anak dalam Komentar Umumnya nomor 10.312
Kebutuhan untuk memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi dari terpidana remaja
disorot dalam sejumlah standar internasional.313 Tujuan ini sebaiknya dapat dicapai
dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan pada semua
kesempatan dan menghindari pelembagaan mereka semaksimal mungkin, seperti yang
dinyatakan oleh Pasal 37 (b) Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC) dan Peraturan
Beijing, Aturan 19.1.
CRC (Pasal 40.3) mengharuskan negara untuk mendukung langkah-langkah untuk
menangani anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana

Lihat Aturan Bangkok, Aturan 60.
Lihat Aturan Bangkok, Aturan 66 dan Toolkit to Combat Trafficking in Persons, Global Programme Against Trafficking
in Human Beings, UNODC, 2006, hal. 253.
310
Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 37 (b), Aturan Beijing 13.1 dan 19.1
311
Cappelaere G., Grandjean A., Enfants privés de liberté: Droits et réalités; Editions Jeunesse et Droit, Liège, Belgium.
2000.
312
Komite Hak Anak, Komentar Umum No 10, ayat 32.
313
Contoh, Pasal 40(1) Konvensi tentang Hak-hak Anak. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
(Pasal 14 (4)) juga menekankan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi remaja yang berkonflik dengan hukum,
seperti halnya Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak PBB ("Aturan Beijing" ). Piagam Afrika
tentang Hak dan Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "tujuan penting dari perlakuan setiap anak selama persidangan
dan juga jika terbukti bersalah melanggar hukum pidana akan menjadi reformasi, reintegrasi kepada keluarganya dan
rehabilitasi sosial. "(Pasal 17 (3)).
308
309
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tanpa menggunakan proses pengadilan kapanpun layak dan diinginkan.314 Peraturan
Beijing juga menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam menangani anak-anak
yang berkonflik dengan hukum harus memiliki sebanyak mungkin wewenang dalam
membuat keputusan tentang cara menangani mereka.315
Peraturan Beijing, Aturan 12 menarik perhatian pada kebutuhan pelatihan khusus untuk
semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam administrasi peradilan anak. Karena
polisi adalah titik kontak pertama dengan sistem peradilan anak, maka sangat penting
bahwa mereka bertindak dalam cara yang berpendidikan dan peka.316 Aturan 13
membatasi penggunaan penahanan pra-ajudikasi untuk untuk periode waktu minimum
dan terpendek dan mengajukan alternatif konstruktif, termasuk perawatan intensif atau
penempatan dengan keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau rumah.
Peraturan Beijing 14-17 memberikan persyaratan rinci dalam kaitannya dengan peradilan
dan hukuman pelaku remaja, yang meliputi pengamanan khusus karena usia mereka,
termasuk persyaratan laporan penyelidikan sosial (laporan sosial atau laporan prahukuman) yang merupakan bantuan yang sangat diperlukan dalam kebanyakan proses
hukum yang melibatkan remaja. Pengadilan harus diberitahu tentang fakta-fakta terkait
tentang remaja, seperti latar belakang sosial dan keluarga, karir sekolah, pengalaman
pendidikan, sebelum memutuskan respon yang tepat untuk pelanggaran yang dilakukan.
Anak-anak harus memiliki akses ke layanan bantuan hukum yang ramah anak selama
proses peradilan pidana secara keseluruhan, seperti yang dibahas dalam bab D.
Peraturan Beijing menyatakan bahwa hukuman penjara tidak dijatuhkan kecuali remaja
yang dihukum karena tindakan yang melibatkan kekerasan serius terhadap orang lain
atau kegigihan dalam melakukan pelanggaran serius lainnya dan kecuali kalau tidak ada
respon lain yang sesuai.317 Daftar karakter non-lembaga yang cocok untuk remaja diatur
dalam Peraturan 18.1 dari Aturan Beijing.
Berdasarkan ketentuan ini dan lainnya dalam standar dan praktek internasional yang
baik, berikut adalah beberapa langkah yang direkomendasikan dalam menangani anak
yang berkonflik dengan hukum:
•
Berurusan dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi
tanggung jawab dari sistem peradilan anak, polisi, jaksa dan hakim yang
terlatih dan dipilih dengan tepat secara terpisah. Aktor peradilan pidana
harus bertindak demi kepentingan terbaik anak-anak setiap saat. Jika sistem
yang terpisah tidak dapat mengatur karena keterbatasan sumber daya, aktor
peradilan pidana yang menangani kasus anak-anak harus terlatih dan peka;
•
Lingkup wewenang yang tepat harus diberikan pada semua tahap proses pidana
dan pada berbagai tingkat administrasi peradilan anak, untuk mengarahkan
remaja jauh dari proses peradilan pidana. Kriteria harus ditetapkan dalam
undang-undang yang memberdayakan kepolisian, kejaksaan atau lembaga lain
314
Demikian pula, Peraturan Beijing menyediakan secara khusus pertimbangan yang harus diberikan, di mana
pun sesuai, untuk berurusan dengan pelaku remaja tanpa beralih ke pengadilan formal. Polisi dan penuntutan atau
instansi lain diarahkan untuk memastikan bahwa hal ini terjadi (Aturan 11. dan 12.2)
315
Aturan Beijing, Aturan 6.1.
316
Aturan Beijing, Penjelasan Aturan 12.
317
Aturan Beijing, Aturan 17.1 (c). Lihat juga Aturan Standar Minimum PBB untuk perlindungan Remaja yang
Kehilangan Kebebasan Mereka, Aturan 1 dan 2.
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•

•

•

•

7.

yang berhubungan dengan kasus-kasus remaja agar menangani kasus tersebut
dalam wewenang mereka, tanpa harus menjalankan sidang formal. Dalam
rangka memfasilitasi pengaturan yang lebih fleksibel pada kasus peradilan
anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk menyediakan program-program
masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, restitusi, dan
kompensasi korban;318
Upaya harus dilakukan untuk membentuk dan menerapkan program-program
yang bertujuan untuk memperkuat bantuan sosial, yang akan memungkinkan
pengalihan anak dari sistem peradilan dan penerapan langkah-langkah nonpenahanan dan hukuman. Untuk membentuk dan menerapkan programprogram tersebut, perlu untuk mendorong kerjasama yang erat antara sektor
peradilan anak, layanan yang berbeda yang bertanggung jawab atas penegakan
hukum dan kesejahteraan sosial dan sektor pendidikan;319
Pertimbangan perlu diberikan untuk meninjau undang-undang nasional
untuk memenuhi standar internasional di bidang peradilan anak, khususnya
memastikan bahwa mekanisme alternatif untuk proses hukum formal dan
berbagai langkah non-penahanan dan hukuman alternatif tersedia bagi pihak
berwenang untuk meminimalkan pelembagaan;320
Laporan penyelidikan sosial perlu disediakan dalam pengadilan tentang anak
sebelum hukuman dijatuhkan. Laporan ini dapat dibuat oleh layanan sosial
atau petugas masa percobaan, atau lembaga yang serupa.321 Pelatihan perlu
diberikan kepada mereka yang akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan
laporan tersebut. Hakim juga harus dilatih/peka untuk memperhitungkan
rekomendasi dari laporan tersebut;
Pihak berwenang didorong untuk membentuk hubungan dengan masyarakat
sipil sampai ketingkat yang mungkin dalam membantu reintegrasi sosial anak
yang berkonflik dengan hukum.

Organisasi dan prasarana

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya menerapkan alternatif hukuman
penjara yang memerlukan pengawasan, layanan dan program untuk membantu
rehabilitasi pelaku atau tempat kerja berkenaan dengan pelayanan masyarakat, yaitu
kurangnya perencanaan, kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga
dan jasa di masyarakat dan kurangnya investasi dalam prasarana yang diperlukan untuk
melaksanakan dan mengawasi langkah-langkah non-penahanan.
Pelaksanaan semua langkah non-penahanan dan sanksi memerlukan beberapa bentuk
prasarana—jauh lebih banyak daripada yang lain. Denda membutuhkan mekanisme yang
transparan dalam pengumpulannya, perintah pelayanan masyarakat dan alternatif serupa
yang memberikan kewajiban pada pelaku untuk melakukan pekerjaan, pengobatan,
pendidikan atau kegiatan lain memerlukan sebuah badan untuk mengkoordinasikan,
mengawasi dan membantu pelaku. layanan tersebut dapat diberikan oleh suatu badan
khusus, seperti layanan masa percobaan, tetapi seringkali pembentukan struktur yang
318
319
320
321

Aturan Beijing,, 6.1 dan 11.2.
Pedoman 42 Pedoman PBB untuk Aksi Anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana ("Pedoman Vienna").
CRC, Pasal 40 (3) dan Aturan Beijing, 13.2
Aturan Beijing, 16.1.
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terpisah akan memerlukan investasi keuangan yang signifikan yang tidak mungkin
bagi negara pasca-konflik atau berkembang. Model-model lain memang ada, di mana
hukuman masyarakat dapat dikelola oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan,
Departemen Tenaga Kerja atau administrasi penjara itu sendiri dan lain-lain.322
Adalah penting bahwa struktur apapun yang digunakan, keputusan harus
didasarkan pada analisis yang cermat tentang bagaimana alternatif dapat menjadi
pilihan terbaik untuk diberikan: lembaga yang bertanggung jawab harus memiliki
kepercayaan terhadap pengadilan serta menjadi cukup dekat dengan masyarakat
untuk memastikan keterlibatannya.323
Masalah dengan menggunakan struktur yang ada mungkin karena seringkali pemberian
alternatif akan ditambahkan pada tanggung jawab yang ada, yang akan terus mereka
prioritaskan. Selanjutnya, staf lembaga mungkin tidak memiliki pengalaman atau
pelatihan dalam hal yang dibutuhkan untuk mengawasi maupun mendukung klien
mereka.
Agar setiap lembaga, apakah badan baru atau instansi yang sudah ada, memenuhi
tanggung jawabnya secara efektif perlu ada beberapa investasi dalam struktur
administratif, dalam perekrutan dan pelatihan. Pemahaman tentang tujuan alternatif
perlu dikembangkan, dengan arah tujuan yang didukung oleh kepemimpinan yang
aktif.
Juga penting bahwa dikembangkannya kerjasama sistematis antara semua instansi
yang bertanggung jawab untuk memberikan dan mengawasi sanksi; dan kerja sama
dengan pelayanan sosial dan kesehatan dibentuk untuk memberikan perawatan
yang diperlukan dan dukungan bagi pelaku.324 Aturan dan pedoman yang jelas
harus tersedia untuk semua lembaga yang terlibat.
Lihat juga UNODC Panduan Prinsip Dasar dan Praktek Menjanjikan tentang Alternatif
Hukuman Penjara325 untuk pembahasan tentang kebutuhan prasarana alternatif untuk
penahanan pra-ajudikasi, alternatif hukuman dan pembebasan bersyarat dini.
8.

Membangun konsensus untuk menerapkan alternatif hukuman penjara

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa hukuman alternatif tidak digunakan
karena tidak ada pemahaman dan komitmen yang memadai pada tingkat tertinggi,
termasuk kementerian, parlemen dan badan-badan eksekutif. Selain itu, pengadilan
mungkin kurang percaya diri dalam pelaksanaan efektifnya atau mungkin enggan untuk
menerapkannya karena tekanan publik yang nyata atau dirasakan. Oleh karena itu
persyaratan utama untuk memastikan bahwa alternatif yang diterapkan dalam praktek
adalah, pertama, untuk mengambil langkah-langkah dalam mempengaruhi kebijakan
peradilan pidana dengan meningkatkan kesadaran para politisi dan pengambil keputusan.
Langkah penting dalam proses ini adalah untuk menentukan kepadatan penjara pada
tingkat politik sebagai masalah yang harus dan dapat diselesaikan.326
322
323
324
325
326

Stern, V. Alternatives to prison in developing countries, Pusat Studi Penjara Internasional, 1999, hal. 54.
Stern, V. ibid., hal. 54-55.
Aturan Tokyo, Aturan 22.1
Lihat hal. 22-23, 39-41; 54-56.
Tapio Lappi-Seppala, Enhancing the Community Alternatives – Getting the Measures Accepted and Implemented,
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Kedua ada kebutuhan untuk memperoleh kepercayaan hakim atas alternatif hukuman
penjara. Penting bahwa pengadilan, sebagai badan yang bertanggung jawab atas
hukuman, terlibat dalam pengembangan strategi dan program yang bertujuan untuk
mengurangi penggunaan penjara dalam mendukung alternatif. Mereka harus menerima
pelatihan tambahan tentang alternatif hukuman penjara, dan kesadaran mereka tentang
penggunaan alternatif di seluruh dunia dan manfaat potensial harus ditingkatkan
melalui, misalnya, partisipasi dalam konferensi dan seminar.
Ketiga, pengalaman menunjukkan bahwa mengembangkan sitem alternatif penjara
dalam proses konsultasi yang mencakup semua instansi pemerintah terkait, lembaga
peradilan pidana, dan perwakilan masyarakat sipil menghasilkan komitmen dan
dukungan oleh semua aktor utama dan, akibatnya, keberlanjutan.327 Perwakilan
dari masyarakat sipil, termasuk organisasi pendukung korban, harus terlibat dalam
proses konsultasi, untuk meningkatkan penerimaan, pemahaman dan keterlibatan
masyarakat.
Keempat, kegiatan penyadaran masyarakat perlu dilakukan untuk memanfaatkan
dukungan publik. Masyarakat memiliki pengaruh besar pada penetapan kebijakan
peradilan pidana oleh para politisi, serta pada kecenderungan hukuman dari pengadilan.
Masyarakat harus diberitahu tentang konsekuensi berbahaya dari penjara dan tujuan
dan justifikasi hukuman alternatif. Sebagian besar respon masyarakat dan para politisi
terhadap pidana dan ketergantungan mereka pada hukuman dijelaskan oleh keyakinan
mereka bahwa sanksi pidana merupakan cara yang efektif untuk mengatasi banyak
masalah.328 Belajar tentang fakta-fakta dasar kriminologi dari sumber terpercaya, dan
bukan dari media, dapat membantu perubahan pandangan mereka.329 Untuk tujuan ini,
data yang akurat harus tersedia secara luas bagi publik dan media, sehingga memperoleh
pengertian dan kerjasama mereka.
Langkah-langkah tersebut perlu dipertahankan dalam jangka panjang, sampai budaya
pidana dalam sebuah negara berubah sepenuhnya dan manfaat dari tanggapan alternatif
untuk tindak pidana telah dirasakan dan dipahami, dalam rangka mengurangi risiko
kembali kepada kebijakan peradilan pidana dimana hukuman penjara adalah intinya.
9.

Pertimbangan ekonomi

Ada argumen ekonomi yang meyakinkan yang mendukung alternatif hukuman
penjara, meskipun sayangnya, telah ada penelitian yang memadai yang dilakukan pada
perbandingan biaya di negara berkembang. Di Zimbabwe, di mana sistem pelayanan
masyarakat dikembangkan atas dasar ini, di awal 1990-an, yang telah direplikasi
dalam sejumlah negara Afrika lainnya, biaya bulanan dalam mengawasi pelaku yang
menjalankan pelayanan masyarakat diperkirakan sekitar sepertiga dari biaya pemenjaraan
satu orang.330

(http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No61/No61_11VE_Seppala3.pdf).
327
Ibid.
328
Ibid.
329
Ibid.
330
Stern, V., Alternatives to prison in developing countries, Pusat Studi Penjara Internasional, King’s College London
dan Penal Reform International, London 1999, hal. 42.
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Dalam masyarakat Barat, pengawasan pelaku dalam sistem masa percobaan jauh lebih
murah daripada menjaga satu orang tahanan.331
Sebuah studi komprehensif yang meta-analisis terhadap berbagai jenis alternatif
hukuman penjara di Australia, Kanada, Eropa, Selandia Baru dan Amerika Serikat,
dilaksanakan antara 1996 dan 2007, membandingkan tingkat keberhasilan alternatifalternatif tersebut dengan biaya untuk mereka yang dihukum penjara dan menemukan
bahwa alternatif penjara menghabiskan biaya yang lebih murah dibandingkan hukuman
penjara dan membawa hasil yang lebih baik dalam hal mengurangi tingkat pengulangan
tindak pidana.332 Studi ini menemukan bahwa intervensi yang dianalisa meramalkan
bahwa penghematan biaya per orang dewasa atau pelaku remaja yang menerima sanksi
masyarakat dan bukannya hukuman penjara berkisar antara £ 3.437 hingga £ 88.469
untuk penghematan pajak saja dan dari £ 16.260 hingga £ 202.775 untuk penghematan
pajak dan penghematan biaya ganti rugi korban selama masa hidup pelaku.333
Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengadilan narkoba adalah pilihan
yang lebih ekonomis dibandingkan hukuman penjara. Jika pengadilan narkoba digunakan
sebagai alternatif untuk penjara, penghematannya cukup besar—biaya tahunan rata-rata
untuk mengirimkan satu orang ke penjara adalah $ 22.650, dibandingkan dengan ratarata $ 4.300 per orang untuk satu tahun pengadilan narkoba.334 Dan seperti disebutkan
sebelumnya, pengadilan narkoba dapat mengurangi tingkat residivisme setidaknya
8,7 persen, dibandingkan dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah yang dicapai
dengan program pengobatan ketergantungan berbasis penjara, yang berarti bahwa
penghematan biaya jangka panjang juga lebih tinggi.
Mengingat kombinasi meyakinkan tentang penghematan biaya dan tingkat keberhasilan
yang lebih baik dalam memungkinkan reintegrasi sosial pelaku, tampaknya bahwa
keuntungan memberikan preferensi pada langkah non-penahanan dan sanksi merupakan
respon peradilan pidana yang jauh lebih efektif untuk kejahatan daripada hukuman
penjara, dalam sebagian besar kasus.

331
Sebagai contoh, biaya rata-rata harian per tahanan di Swedia pada tahun 2003 adalah EUR 200 (penjara
tertutup), dibandingkan dengan biaya orang yg menjalani masa percobaan yang menghabiskan EUR 17. Di Finlandia
biaya orang yg menjalani masa percobaan pada tahun 2004 adalah EUR 2.800 per tahun, dibandingkan dengan biaya
tahanan yang menghabiskan EUR 44.600. Di Estonia biaya mengawasi setiap orang yg menjalani masa percobaan
adalah sekitar sepuluh kali lebih kecil dari biaya mengurus seorang tahanan dan di Rumania sekitar sebelas kali lebih
sedikit. (lihat Kalmthouht, AM Van, Belanda, "Interventions under the Four Working Sessions", Makalah disampaikan
pada Dewan Eropa / Departemen Kehakiman, Konferensi Turki tentang Masa Percobaan dan Pembebasan, November
14-16 2005, Istanbul).
332
The Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and against Prison. (http://www.matrixknowledge.co.uk/
wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf)
333
Ibid., hal. 14.
334
Justice Policy Institute, Addicted to Courts: How a Growing Dependence on Drug Courts Impacts People and
Communities, Maret 2011, hal. 14.
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REKOMENDASI KUNCI
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk memastikan undang-undang yang mencakup berbagai sanksi non-penahanan dalam
undang-undang pidana, cocok untuk berbagai jenis pelanggaran dan berlaku untuk perkara
individu dari masing-masing pelaku.

•

Untuk mengembangkan kebijakan dan undang-undang yang memastikan bahwa hukuman
alternatif tepat sasaran dan bahwa syarat yang menyertainya tidak rumit dan tepat, untuk
memastikan bahwa tujuan peradilan terpenuhi dan bahwa mereka mengarah pada pengurangan
populasi penjara.

•

Untuk mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengadilan menggunakan alternatif
hukuman penjara, dalam menanggapi pelanggaran tertentu atau bukan hukuman penjara
singkat, dengan mempertimbangkan juga kerentanan dan keadaan pelaku.

DISPOSISI PASKA HUKUMAN
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk memastikan bahwa undang-undang menyediakan berbagai bentuk pembebasan dini
dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan/memperbaiki penggunaan metode
pembebasan dini.

•

Untuk meninjau prosedur dan struktur pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa badan
yang membuat keputusan tentang pembebasan bersifat independen, memiliki kemampuan dan
informasi yang memadai dan dapat diandalkan mengenai pelaku dan memiliki kebutuhan yang
efektif dan alat penilaian risiko untuk membuat keputusan yang adil, konsisten dan tepat.

Untuk pembuat kebijakan, termasuk departemen terkait, layanan masa percobaan (atau
layanan pengawasan sejenis), lembaga-lembaga dalam masyarakat dan administrasi penjara
•

Untuk menyiapkan jaringan dukungan sosial yang memadai dan berbagai perawatan di
masyarakat untuk menindaklanjuti setiap pengobatan yang diterima di penjara, dan untuk
memastikan koordinasi antara administrasi penjara dan pelayanan di masyarakat untuk
membantu reintegrasi sosial tahanan setelah pembebasan.

•

Untuk meninjau persyaratan pembebasan bersyarat untuk memastikan bahwa persyaratan
tersebut adalah wajar, tidak terlalu rumit atau berat untuk dipenuhi dan bahwa persyaratan
tersebut mempertimbangkan keadaan pribadi dari pelaku.

Untuk pembuat undang-undang dan otoritas pemberi hukuman
•

Untuk menghindari sejauh mungkin hukuman penjara karena melakukan pelanggaran
pembebasan bersyarat, yang memungkinkan pihak yang berwenang untuk menggunakan
wewenangnya dalam merespon secara tepat tergantung pada kasus individu.

PELANGGARAN TERKAIT NARKOBA
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, aktor peradilan pidana dan pelayanan
perawatan kesehatan dalam masyarakat
•

Untuk mengobati penggunaan narkoba sebagai syarat kesehatan dan untuk mengobati
pengguna narkoba dalam sistem perawatan kesehatan dan bukannya dalam sistem peradilan
pidana, bila mungkin.

•

Untuk memperkenalkan intervensi yang menangani pengobatan sebagai alternatif hukuman
penjara dan untuk mengembangkan alternatif konstruktif lainnya bagi pelanggar terkait
narkoba skala kecil yang tidak ketergantungan.

•

Untuk menyiapkan mekanisme koordinasi yang efektif antara sistem pengobatan kesehatan/
ketergantungan narkoba dan sistem peradilan pidana untuk memastikan mekanisme rujukan
yang efektif dalam menerapkan opsi pengalihan. Ini membutuhkan pemberlakuan undangundang yang spesifik.

(Lihat juga rekomendasi dalam bab B)
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PELAKU DENGAN KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN MENTAL
•

Bila memungkinkan, untuk mengalihkan individu dengan cacat mental dari sistem peradilan
pidana pada titik kontak pertama dengan aparat penegak hukum.

•

Untuk menyiapkan kebijakan dan mekanisme tempat dan mengembangkan pelatihan yang
tepat untuk polisi, kejaksaan, dan kehakiman yang memungkinkan pengalihan menjadi hal
yang mungkin di seluruh proses peradilan pidana—selama penuntutan, peradilan dan di
penjara.

•

Untuk memperkenalkan hukuman alternatif bagi pelaku dengan cacat mental yang telah
melakukan pelanggaran yang lebih serius.

(Lihat juga rekomendasi dalam bab B)
PEREMPUAN
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, layanan penuntutan dan hakim
•

Untuk mendukung cara-cara alternatif menanggapi perempuan yang melakukan pelanggaran,
seperti menggunakan langkah-langkah pengalihan dan pra-ajudikasi dan hukuman alternatif
sedapat mungkin.

•

Untuk memberikan wewenang pada pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor
pengurangan hukuman seperti kurangnya catatan kriminal dan non-keparahan relatif dan sifat
dari tindak pidana ketika memberi hukuman pada pelaku perempuan, mengingat tanggung
jawab perawatan yang dimiliki perempuan dan latar belakang khas mereka.

•

Untuk mendukung alternatif yang cocok untuk pelaku perempuan untuk menggabungkan
langkah-langkah tersebut dengan intervensi dalam mengatasi masalah yang paling umum
yang mendasari perilaku kriminal perempuan.

•

Untuk memastikan undang-undang dan prakteknya yang memberikan perlindungan maksimum
untuk perempuan warga Negara asing, seperti korban perdagangan manusia dan pekerja
rumah tangga migran, dari perlakuan buruk.

ANAK-ANAK YANG MELANGGAR DENGAN HUKUM
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk menghindari pemenjaraan anak-anak secara maksimal.

•

Untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dan kebijakan peradilan pidana
memungkinkan lingkup yang sesuai untuk wewenang pada semua tahap proses pidana dan
pada berbagai tingkat administrasi peradilan anak untuk mengarahkan anak di bawah umur
jauh dari proses peradilan pidana.

•

Untuk mengembangkan layanan yang tepat dan tindakan-tindakan masyarakat yang cocok
untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk menetapkan mekanisme koordinasi
antara layanan masyarakat dan aktor peradilan pidana untuk memastikan pelaksanaan yang
efektif dari langkah pengalihan.

•

Untuk menyiapkan undang-undang dan mekanisme dan menyediakan dana yang diperlukan
dan pelatihan badan-badan terkait untuk laporan penyelidikan sosial tentang anak yang harus
diberikan ke pengadilan sebelum hukuman dijatuhkan.

(Lihat juga rekomendasi dalam bab B)
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ORGANISASI DAN PRASARANA
Untuk pembuat kebijakan, termasuk departemen terkait
•

Untuk memastikan bahwa ada investasi yang memadai dalam struktur administrasi, perekrutan
dan pelatihan badan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan langkah-langkah dan
sanksi non-penahanan.

•

Untuk menyiapkan mekanisme yang memungkinkan kerjasama sistematis antara semua instansi
yang bertanggung jawab dalam memberikan dan mengawasi sanksi.

MEMBANGUN KONSENSUS UNTUK MELAKSANAKAN ALTERNATIF HUKUMAN PENJARA
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
•

Untuk memperoleh kepercayaan hakim dalam alternatif hukuman penjara, melibatkan peradilan
dalam pengembangan strategi dan program yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan
penjara dalam mendukung alternatif.

•

Untuk melibatkan perwakilan masyarakat sipil dalam proses konsultasi untuk meningkatkan
penerimaan, pemahaman dan keterlibatan masyarakat.

•

Untuk menyiapkan langkah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang konsekuensi
berbahaya dari penjara dan tujuan dan justifikasi hukuman alternatif. Untuk tujuan ini,
membuat data yang akurat menyebar secara luas dan untuk bekerja sama dengan media.
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BAB G. MEMBANTU REINTEGRASI SOSIAL DAN
PENGURANGAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA
Saat ini secara luas diterima bahwa penjara itu sendiri tidak memiliki efek reformatif.
Sebaliknya, penjara memperburuk banyaknya tantangan yang dihadapi oleh orangorang yang telah terjerumus dalam konflik dengan hukum—seperti kemiskinan,
kurangnya lapangan kerja, melemahkan jaringan dukungan keluarga dan masyarakat,
kebutuhan perawatan kesehatan mental, dan ketergantungan zat, dan masih banyak
yang lain. Tingginya tingkat pengulangan tindak pidana dalam yurisdiksi di seluruh
dunia menekankan kebutuhan agar fokus pada pengurangan arus masuk ke dalam
penjara dan bukannya mengandalkan "proses rehabilitasi" pelaku dalam lingkungan
penjara yang tertutup dan berbahaya. Namun demikian, negara dan administrasi penjara
yang dipercayakan dengan pengawasan dan perawatan tahanan memiliki kewajiban
untuk memastikan bahwa orang yang terisolasi dari masyarakat karena alasan apapun,
dipersiapkan, sampai ke tingkat yang mungkin, untuk menjalani kehidupan bebas dari
kejahatan setelah pembebasan. Reintegrasi sosial yang sukses dari tahanan, dan oleh
karena itu pencegahan pengulangan tindak pidana dan kembali ke penjara, adalah
faktor penting yang dapat berkontribusi pada pengurangan populasi penjara.
Integrasi sosial tahanan dan mantan tahanan mengacu pada proses dimana mereka
membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang positif setelah pembebasan
dan dukungan yang diberikan kepada mereka selama proses ini, sehingga mengurangi
kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pengulangan tindak pidana. Sebuah
definisi yang luas dari istilah tersebut mencakup periode mulai dari penuntutan
hingga pembebasan dan dukungan paska-pembebasan. Dalam pengertian terakhir ini,
reintegrasi sosial pelaku termasuk upaya yang dilakukan menyusul penangkapan untuk
mengalihkan mereka dari sistem peradilan pidana menuju langkah-langkah alternatif,
termasuk proses keadilan restoratif atau pengobatan yang sesuai. Ini termasuk pemberian
sanksi alternatif bukan penjara, bila sesuai, sehingga memfasilitasi reintegrasi sosial dari
para pelaku dalam masyarakat, bukan membuat mereka ditaklukan oleh efek penjara
yang berbahaya dan mengucilkan. Elemen dari pemahaman yang lebih luas ini telah
dibahas di berbagai bagian Panduan ini.
Bab ini memberikan ikhtisar tentang kebijakan dan inisiatif berbasis penjara yang
dapat mendukung reintegrasi sosial para tahanan untuk membangun masyarakat yang
lebih aman dan mengurangi pengulangan tindak pidana. Menyadari bahwa kepadatan
yang parah dapat menghambat kemampuan administrasi penjara untuk menyediakan
sebuah sistem yang berarti dan positif bagi para tahanan, yang mendukung reintegrasi
sosial mereka, bab ini dimulai dengan tinjauan langkah-langkah yang dapat diambil
untuk mengurangi dampak berbahaya dari kepadatan sebagai strategi jangka pendek.
Dilanjutkan dengan tinjauan dari elemen kunci dari kebijakan manajemen penjara
yang dapat membantu rehabilitasi narapidana sebagai strategi jangka panjang untuk
mengurangi pengulangan tindak pidana.
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Untuk kajian yang lebih mendalam tentang reintegrasi sosial tahanan dan tindakan
pencegahan kejahatan untuk mengurangi residivisme, silakan merujuk ke UNODC
Panduan Pengenalan tentang Pencegahan Residivisme dan Reintegrasi Sosial Tahanan.335
1.

Reintegrasi sosial dalam penjara yang padat

1.1. Mengurangi dampak berbahaya dari kepadatan
SMR menentukan syarat dan layanan minimum yang harus tersedia untuk semua
tahanan, terlepas dari apakah sistem penjara berada di bawah tekanan dari pemberian
hukuman penjara yang berlebihan. Namun, mereka tidak memberikan panduan
tentang bagaimana mengurangi dampak kepadatan ketika hal itu terjadi. Kepadatan
penjara sering menimbulkan tantangan besar untuk ipelaksanaan prinsip individualisasi
hukuman. Prinsip ini, diatur dalam SMR, merupakan inti dari kebijakan manajemen
penjara yang baik yang mendukung reintegrasi sosial.
Dewan Eropa telah memberikan beberapa petunjuk dalam rekomendasinya mengenai
penjara yang berdesak-desakan dan inflasi populasi penjara di mana ia merekomendasikan
bahwa, bilamana kepadatan terjadi, penekanan khusus harus diberikan kepada
perlindungan martabat manusia dan bahwa perhatian khusus harus diberikan pada
jumlah ruang yang tersedia untuk tahanan, kebersihan dan sanitasi, pada ketentuan
makanan yang disajikan dan disiapkan yang cukup dan memadai, perawatan kesehatan
narapidana dan kesempatan untuk melakukan olahraga di luar ruangan.336 Hal ini juga
menegaskan bahwa, dalam rangka untuk melawan beberapa konsekuensi negatif dari
penjara yang padat, kontak dengan keluarga harus difasilitasi sedapat mungkin dan
penggunaan dukungan dari masyarakat yang maksimal harus dilakukan.337
ICRC merekomendasikan bahwa jika luas lantai per orang dalam hunian para tahanan
sangat terbatas, tahanan harus memiliki akses ke hal-hal berikut ini untuk menghindari
krisis kesehatan utama:338
•

Ruang yang berventilasi;

•

Masing-masing mendapatkan 10-15 liter air per hari;

•

Akses mendapatkan air minum yang disimpan dalam wadah yang sesuai setiap
saat;

•

Menu seimbang yang terdiri dari makanan yang memadai dari segi kualitas
dan kuantitas, dan yang disiapkan sesuai dengan standar kebersihan yang
tepat;

•

Jumlah toilet yang cukup dan masih berfungsi baik;

•

Akses ke lapangan olahraga atau tempat lain di udara terbuka pada siang
hari;

•

Akses ke perawatan medis.

335
UNODC Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders, New
York, 2012.
336
Dewan Eropa, Rekomendasi Komite Kementrian No. R (99) 22 Mengenai Kepadatan Penjara dan Populasi
Penjara, Ayat 7
337
Ibid., ayat 8
338
ICRC, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons, hal. 21
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Dengan mempertimbangkan berbagai rekomendasi dan prinsip serta pengalaman
manajemen penjara yang bagus di level internasional, beberapa tindakan spesifik yang
dapat diambil untuk mengurangi dampak berbahaya dari kepadatan penjara disarankan
di bawah ini.
Memelihara kesehatan dan kebersihan
•

Pompa air dan toilet dapat ditingkatkan hingga jumlahnya mencukupi untuk
tahanan dan air tidak menjadi komoditas langka dan mahal karena akses ke
sana dikendalikan oleh beberapa tahanan.

•

Ventilasi yang ada harus diperiksa untuk memastikan bahwa ia tidak
terhalang atau terletak di tempat yang dapat mengundang udara dengan
kualitas buruk. Bila iklim mendukung, akan ada pertimbangan ventilasi yag
bertambah dan siang hari dengan mengganti sel dan pintu penjara yang kokoh
dengan pintu-pintu berjeruji. Pilihan Pintu tersebut harus, bagaimanapun,
memperhitungkan kebutuhan privasi tahanan dalam kehidupan sehari-hari
mereka. Di negara-negara yang sangat panas, ventilasi dapat ditingkatkan
dengan kipas angin langit-langit listrik. Alat ini tidak membutuhkan biaya
besar dalam memasangnya dan menggunakan daya listrik yang kecil. Ketika
tahanan dibiarkan tinggal dalam kamar yang panas secara permanen, maka
kipas angin tersebut sangat penting.339

•

Fasilitas dan peralatan memasak, serta sistem distribusi makanan, dapat
ditingkatkan dan diperluas baik di pusat maupun di area yang dipilih dalam
penjara.

•

Inspeksi rutin dari semua bagian penjara harus dilakukan untuk memastikan
bahwa standar dasar kebersihan dipertahankan. Dukungan kebersihan harus
dimasukkan dalam orientasi tahanan dan program pendidikan.

•

Kelompok tahanan dapat diatur dan dilengkapi dengan sarana untuk
bertanggung jawab menjaga kebersihan bagian-bagian dari penjara yang
bisa diakses para tahanan. Tahanan harus dibayar untuk pekerjaan yang
dilakukan.

•

Dengan mempertimbangkan kesulitan yang ditimbulkan oleh kepadatan pada
pelayanan kesehatan, kerjasama dengan penyedia layanan kesehatan lokal dan
LSM dapat memberikan perluasan layanan yang terkait dengan kesehatan.

Melapangkan ruang yang padat
•

Waktu yang dihabiskan tahanan di luar sel harus ditingkatkan. Idealnya
mencakup kemungkinan waktu maksimum yang dihabiskan di udara terbuka
(juga relevan dengan Menjaga kesehatan dan kebersihan).

•

Pertimbangan dapat diberikan untuk reklasifikasi area yang kurang dimanfaatkan
di penjara untuk memaksimalkan penggunaan ruang penjara yang ada, untuk
menyediakan akomodasi tidur yang lebih banyak, sambil memastikan bahwa
pemisahan tahanan sesuai dengan SMR. Yang disebut terakhir ini sangat
penting di penjara, di mana kelompok rentan berisiko mengalami pelecehan.
(Silakan lihat juga bab H, Pengelolaan kapasitas penjara, bagian 3).

339

Ibid. hal. 24
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•

Penggunaan maksimum yang mungkin dari program pembebasan dini dan
cuti, serta pemindahan tahanan yang memenuhi persyaratan ke penjara
dengan keamanan yang tidak terlalu ketat, seperti penjara terbuka, dapat
dipertimbangkan dalam rangka untuk mengurangi kapadatan ruang. Ketika
tindakan tersebut dilaksanakan, setiap usaha perlu dilakukan untuk tidak
memindahkan tahanan lebih jauh dari rumah mereka, agar tidak merusak
hubungan keluarga. (Silakan lihat juga bab H, Pengelolaan kapasitas penjara,
bagian 3).

•

Sebuah sistem yang unggul dapat diperkenalkan, dimana tahanan yang berisiko
rendah mendapatkan hak cuti tambahan dan cuti kerja.

•

Menjelang akhir hukuman mereka, para tahanan dapat ditempatkan di
rumah singgah, yang bisa dikelola oleh layanan sosial atau LSM. Hal ini akan
membantu melapangkan ruang penjara serta membantu persiapan bertahap
dari tahanan untuk masuk kembali ke masyarakat.

•

Sistem pembebasan kerja dapat dibentuk bagi tahanan berisiko kecil dalam 12
bulan terakhir hukuman mereka untuk bekerja di tempat kerja yang normal
dan melakukan pekerjaan tetapi akan kembali ke penjara pada akhir hari
kerja.

Memperbaiki hubungan keluarga
•

Otoritas penjara harus memastikan bahwa kontak narapidana dengan
keluarga tidak dibatasi, tapi justru lebih meningkat. Di penjara yang penuh
sesak, hubungan keluarga cenderung menjadi dasar untuk menjaga kestabilan
mental tahanan.

•

Sebagai aturan umum, dan mempertimbangkan setiap tindakan pencegahan
keamanan yang mungkin perlu digunakan, keluarga tidak harus dicegah saat
menyediakan makanan untuk para tahanan, untuk meningkatkan menu yang
mungkin disepakati karena kepadatan jumlah tahanan.'

Meningkatkan aktivitas
•

Menganggur sering menjadi faktor utama yang merusak kestabilan mental,
menyebabkan frustrasi dan kekerasan. Oleh karena itu penting untuk
menciptakan peluang bagi tahanan agar tetap sibuk dengan cara mendukung
aktivitas dan produktivitas, seperti perpustakaan, pekerjaan, kegiatan olahraga,
pendidikan, pekerjaan pemeliharaan, dll. Memberikan pekerjaan di luar
penjara bisa menjadi cara yang baik untuk mengurangi tekanan dalam penjara
diwaktu siang hari.

•

Bila mungkin kegiatan dapat dilakukan untuk memberikan pendapatan dan
menghasilkan makanan.

•

Jumlah tahanan yang memperoleh manfaat pekerjaan, pendidikan dan program
pelatihan kejuruan dapat ditingkatkan dengan menggunakan fasilitas secara
rotasi. Bila organisasi program kerja terbukti sulit dijalankan, maka pendidikan
mungkin diprioritaskan dimana relatif lebih mudah untuk ditangani dalam
kondisi penuh sesak.340

340

Seperti yang telah direkomendasikan oleh ILANUD (Carranza, E., Expert Group Meeting, Vienna, 14-15
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•

Langkah dapat diambil untuk meningkatkan kerja sama dengan organisasi
masyarakat dan mendorong akses mereka ke penjara untuk melakukan
kegiatan yang bertujuan untuk mendukung para tahanan dan meningkatkan
rehabilitasi

Meningkatkan manajemen penjara untuk mengurangi ketegangan
Kepadatan memberikan tekanan berat pada manajemen penjara yang sesuai dan pada
hubungan staf/tahanan. Oleh karena itu penting untuk mengambil langkah-langkah
dalam mengurangi ketegangan yang diakibatkan dari konsekuensi kepadatan dan
mencegah gangguan.
Sebagai langkah awal, administrasi penjara harus menginformasikan pada departemen
yang bertanggung jawab saat kapasitas penjara telah melampaui atau, lebih baik, saat
diperkirakan akan melampaui batas, dengan laporan tentang semua kesulitan yang
dihadapi sebagai konsekuensinya.
Langkah-langkah khusus lain yang dapat diambil meliputi:
Memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk memastikan layanan minimum
penting
•

•

Sistem dan layanan harus secara teratur dipantau untuk memastikan keduanya
sedang digunakan dengan kemampuan maksimal. Kerusakan peralatan penting
perlu diantisipasi dan suku cadang atau alat pengganti sudah disediakan
sebelumnya.
Dalam situasi krisis, otoritas penjara dapat mengidentifikasi dan
memprioritaskan fasilitas dan layanan penting dari penjara yang paling
mempengaruhi tahanan dan atas dasar itu memutuskan fungsi mana yang
sangat penting agar bisa dijalankan staf dan menghentikan fungsi yang tidak
penting untuk memberikan bantuan jangka pendek.

Meningkatkan ketersediaan staf dan pelatihan
•
Bila memungkinkan, upaya harus dilakukan untuk merekrut staf tambahan.
Reorganisasi jadwal staf dapat membantu dalam penggunaan yang lebih
maksimal atas staf yang tersedia.
•
Pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda siaga, yang menunjukkan
peningkatan ketegangan atau kecemasan tahanan, dapat mencegah terjadinya
kerusuhan.
Memperbanyak komunikasi
•
Dalam rangka mengurangi ketegangan dan kemarahan, penting untuk
meningkatkan saluran komunikasi dengan tahanan, agar mereka tahu mengenai
tindakan-tindakan yang diprakarsai untuk menyelesaikan masalah yang paling
mendesak dan mendengarkan saran tahanan menyangkut solusi untuk masalah
yang dialami mengenai kondisi dan tindakan. Mengkomunikasikan lebih dulu
dengan tahanan tentang pengurangan atau perubahan sistem penjara yang
akan terjadi merupakan kebiasaan yang baik, daripada baru menjelaskan
alasan perubahan tersebut saat semuanya sedang terjadi.
November 2011).
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•

Demikian pula, penting untuk mendorong dan mendukung staf menunjukkan
bahwa manajemen menghormati mereka dan menghargai keadaan sulit
yang mereka tangani, untuk mengurangi tingkat frustrasi dan kemarahan di
kalangan personil penjara.

•

Manajer penjara harus terus menerus melakukan kontak dengan kantor pusat
untuk memperoleh keterlibatan dan dukungan mereka dan untuk memastikan
bahwa masalah kepadatan tidak terabaikan.

Mencegah korupsi
•

Karena peningkatan risiko praktik korupsi pada saat-saat penjara bermasalah
dengan kepadatan, disarankan untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya
keuangan dan mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi dan mencegah
korupsi.

Mengatasi beberapa masalah yang berkaitan dengan kepadatan—ICRC di Rwanda
ICRC telah hadir di Rwanda sejak tahun 1990 dan telah berfokus mengunjungi puluhan ribu tahanan
yang ditahan di penjara-penjara pusat setelah genosida tahun 1994. Kunjungan rutin ke tempattempat penahanan sementara, termasuk kantor polisi dan fasilitas militer, juga dilakukan. ICRC
bekerja ekstensif untuk mengatasi masalah kemanusiaan serius yang disebabkan oleh kepadatan
penjara melalui berbagai cara. Ini termasuk dialog bilateral dengan pemerintah, pasokan makanan
dan kebersihan dalam penjara, infrastruktur dan proyek-proyek perteknikan dan bantuan medis.
Populasi penjara Rwanda memuncak hingga kisaran 130.000 pada tahun 1998. Pada akhir tahun
2007, populasi penjara di Rwanda stabil di kisaran 60.000 sebagai akibat dari penyelesaian lebih dari 1
juta kasus disidang di depan 15.000 pengadilan gacaca sejak Juli 2006, dan masuknya unsur pelayanan
masyarakat dalam hukuman dari sejumlah besar orang-orang yang mengaku bersalah.
Meskipun demikian, kepadatan tetap menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena
itu, ICRC bekerja bersama pemerintah untuk meningkatkan upaya menjadikan kondisi penjara sesuai
dengan standar yang diakui secara internasional. Pada tahun 2008, misalnya, ICRC memberikan
dukungan teknis, seperti pelatihan dan saran ahli, untuk orang-orang yang bertanggung jawab atas
administrasi penjara, kesehatan, kebersihan, nutrisi dan infrastruktur. Penekanan diberikan pada
pembangunan kapasitas unit kesehatan dan kebersihan penjara nasional dan Layanan Penjara Nasional
(NPS). Secara khusus, ICRC telah menganjurkan, dan terus menganjurkan, pembentukan formal dari
NPS melalui sentralisasi anggaran penjara otoritas lokal dan tanggung jawab lainnya. ICRC dilengkapi
dengan masukan teknis dan struktural dengan kegiatan substitusi bila diperlukan, seperti penyediaan
materi kebersihan di penjara pusat dan melaksanakan proyek-proyek konstruksi dalam kemitraan
dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memperbaiki infrastruktur penjara.
Pada tahun 2009, upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini berlanjut dan ICRC melakukan pertemuan
dengan 187 petugas lapas junior dan 90 petugas keamanan penjara berbicara tentang cara mengurangi
konsekuensi dari kepadatan dan meningkatkan kesehatan dan gizi tahanan.
Secara terpisah dan atas dasar perjanjian pembagian biaya 50/50 antara pemerintah dan ICRC, sekitar
7.500 tahanan yang rentan di tiga penjara di Rwanda memiliki asrama yang diubah dan diperluas
sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi konsekuensi dari kepadatan. Karya serupa juga sedang
berlangsung untuk narapidana di tiga penjara lain. Kondisi kebersihan ditingkatkan untuk sekitar
15.500 tahanan setelah sistem pasokan air diperbaiki dalam enam penjara, dan 12.400 tahanan yang
hidup dalam tiga penjara lain diuntungkan dengan perbaikan dapur dan alat-alat memasak baru.
Sumber: Laporan Tahunan ICRC 2010
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2.

Mendukung reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang untuk
mengurangi kepadatan

Keberhasilan upaya membantu para tahanan dengan reintegrasi sosial mereka dapat
mengurangi kembalinya mantan tahanan ke penjara, sehingga mengurangi jumlah
populasi penjara dalam jangka panjang. Agar hasil yang berkelanjutan akan dicapai,
usaha dan investasi tersebut harus terus-menerus dan disertai dengan kebijakan dan
langkah-langkah lain untuk mengurangi hukuman penjara yang diuraikan dalam
Panduan ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan khusus dari yurisdiksi
bersangkutan.
Upaya untuk membantu reintegrasi sosial narapidana harus dimulai pada hari pertama
hukuman dan berlanjut dalam periode paska pembebasan. Berbagai aturan termasuk
dalam instrumen internasional didasarkan pada pemahaman ini. ICCPR menyatakan
bahwa Prinsip penting dari perlakuan terhadap tahanan harus menjadi reformasi dan
rehabilitasi sosial mereka (Pasal 10, 3). SMR membuatnya sangat jelas bahwa tujuan
dan justifikasi hukuman penjara pada akhirnya untuk melindungi masyarakat terhadap
kejahatan dan bahwa tujuan ini hanya dapat dicapai jika masa hukuman penjara
digunakan untuk memastikan, sampai ke tingkat yang mungkin, bahwa setelah kembali
ke masyarakat pelaku tidak hanya bersedia tetapi mampu menaati hukum dan hidup
dengan mandiri.341 Prinsip-prinsip acuan ditetapkan dalam bagian kedua dari SMR dan
mencakup masalah keamanan, klasifikasi, perawatan dan perpindahan tempat tinggal.
Aturan Bangkok mencakup kebutuhan khusus tahanan perempuan dalam rincian
selanjutnya.
2.1. Kebijakan dan pendekatan manajemen penjara holistik
Seperti yang ditekankan SMR, membantu reintegrasi sosial narapidana harus diterapkan
secara holistik, sebagai komponen integral dari pendekatan dan praktek manajemen
penjara. Pendekatan manajemen yang memiliki reintegrasi sosial sebagai tujuan pusatnya
akan mencakup penciptaan lingkungan penjara yang aman dan sehat, keterlibatan
positif staf dengan tahanan, dorongan dan dukungan terhadap kontak dengan keluarga,
teman dan masyarakat. Ini juga akan mencakup membantu pengembangan kejuruan,
pendidikan dan kepribadian dari tahanan, serta menangani kebutuhan khusus dengan
program yang mencakup berbagai isu, seperti ketergantungan zat, kebutuhan perawatan
kesehatan mental, perlakuan buruk, antara lainnya, yang mungkin telah menyebabkan
pelanggaran yang dilakukan. Ini juga akan memastikan bahwa kesempatan yang
diberikan untuk tahanan untuk masuk kembali secara bertahap ke dalam masyarakat,
dengan menggunakan berbagai metode pembebasan dini, yang telah dibahas dalam
bab sebelumnya, dan kerjasama dan hubungan dibentuk dengan organisasi dan
lembaga masyarakat untuk membantu dalam masa sulit transisi dari penjara menuju
kebebasan.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut langkah-langkah berikut dapat diambil sebagai
titik awal:
•

341

Semua kebijakan dan praktek pengelolaan penjara dapat ditinjau dan
diperbaiki untuk memastikan bahwa tahanan aman dari gangguan, pelecehan
SMR, Aturan 58
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atau kekerasan dan bahwa mereka mendorong lingkungan penjara yang
positif, dengan sistem yang seimbang untuk semua tahanan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan kelompok khusus narapidana.
•

Kerjasama dengan departemen dan lembaga yang bertanggung jawab untuk
pendidikan, pelatihan kejuruan, perawatan kesehatan, kesejahteraan sosial
dan masa percobaan dapat dibentuk atau ditingkatkan untuk memastikan
bahwa tanggung jawab bersama dijalani dan strategi gabungan dikembangkan
untuk memastikan bahwa orang yang terlibat konflik dengan hukum diberi
dukungan dan bantuan untuk membantu mereka membangun kembali
kehidupan mereka dengan cara yang positif setelah pembebasan.

•

Partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung rehabilitasi narapidana dapat
didorong dan difasilitasi, selama penjara dan setelah pembebasan.

2.2. Penilaian dan perencanaan hukuman
Sebuah komponen kunci dari pendekatan manajemen yang mendukung reintegrasi
sosial tahanan dengan memenuhi kebutuhan masing-masing tahanan individu adalah
penilaian risiko dan kebutuhan masing-masing tahanan, yang harus dilakukan sedini
mungkin setelah masuk ke penjara. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi
risiko masing-masing tahanan yang mungkin muncul pada dirinya sendiri dan orang
lain dan kebutuhan rehabilitasinya, seperti pendidikan, pekerjaan, pengobatan untuk
ketergantungan zat dan konseling psikososial untuk kebutuhan perawatan kesehatan
mental, antara lainnya.342
Alat penilaian peka-gender harus dikembangkan untuk menilai kebutuhan tahanan
perempuan, dengan mempertimbangkan latar belakang mereka, termasuk kekerasan
yang mereka alami, dan tanggung jawab merawat.343
Penilaian semacam itu memberikan dasar untuk memastikan bahwa tahanan dipisahkan
dan dialokasikan dengan cara yang menjamin keselamatan, dan bahwa rencana
hukuman individual dikembangkan untuk membantu para tahanan dengan rehabilitasi
mereka. Rencana tersebut harus dikembangkan dalam konsultasi dengan tahanan
dan, khususnya menjelang akhir masa penahanan, dalam kerjasama yang erat dengan
lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan paska-pembebasan.
Rencana hukuman harus ditinjau secara berkala dan dimodifikasi seperlunya.

342
343

SMR, Aturan 67.
Lihat Aturan Bangkok, Aturan 41.
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Rencana hukuman harus digunakan untuk memberikan pendekatan sistematis pada:
•

Alokasi awal tahanan;

•

Gerakan progresif melalui sistem penjara dari syarat pembatasan yang kurang hingga lebih, jika
diperlukan, idealnya, tahap akhir digunakan dalam syarat terbuka, terutama di masyarakat;

•

Partisipasi dalam pekerjaan, pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang menyediakan
penggunaan waktu yang dihabiskan di penjara dan meningkatkan peluang perpindahan
tempat tinggal yang sukses setelah bebas;

•

Intervensi dan partisipasi dalam program yang dirancang untuk mengatasi risiko dan kebutuhan
(misalnya dukungan psikososial, penyalahgunaan zat, perawatan kesehatan mental);

•

Partisipasi dalam rekreasi, olahraga dan kegiatan lainnya untuk mencegah atau melawan efek
merusak dari penjara;

•

Dukungan dan pengawasan tindakan, bila berlaku, kondusif untuk kehidupan bebas kejahatan
dan penyesuaian di masyarakat setelah pembebasan.

Keberhasilan yang dicapai di Sistem Penjara Model Baru Republik Dominika,
seperti yang dijelaskan di dalam kotak, dengan penerapan pendekatan holistik untuk
rehabilitasi dan implementasi perencanaan hukuman individual, meskipun tantangan
besar dihadapi di negara ini, memberikan contoh yang baik dari keefektivan strategi.
2.3. Program dan aktivitas rehabilitasi tahanan
SMR Aturan 66 menggarisbawahi bahwa tujuan penjara adalah untuk membantu
para tahanan agar hidup taat hukum dan hidup mandiri setelah pembebasan mereka.
Aturan ini mencatat beberapa tindakan yang harus digunakan untuk mencapai tujuan
ini. Banyak aturan lain dalam SMR memberikan panduan lebih lanjut tentang rincian
pendidikan, pekerjaan, menjaga hubungan keluarga dan kontak dengan dunia luar,
persiapan untuk pembebasan dan dukungan paska-pembebasan. Memastikan bahwa
tahanan memiliki akses ke berbagai program rehabilitasi bukanlah hak istimewa tapi
tugas negara yang bertanggung jawab untuk mendukung perawatan tahanan dan
akhirnya kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup untuk menjalani hidup yang
positif dan bertanggung jawab.
Namun, program atau kegiatan tahanan tidak tersedia di banyak sistem penjara,
terutama di penjara yang padat. Bahkan seandainyapun mereka tersedia, dampak yang
mereka milikipun kecil. Hal ini mungkin disebabkan sejumlah faktor, termasuk:
•

Mereka tidak ditempatkan dalam kerangka rehabilitasi keseluruhan yang
komprehensif dan kebijakan pengelolaan penjara, sejalan dengan langkahlangkah yang mendukung kestabilan mental dan yang membantu menjaga
hubungan dengan dunia luar, untuk mengurangi sejauh mungkin perbedaan
antara kehidupan di luar dan di dalam penjara.

•

Mereka sering tidak didasarkan pada penilaian dan identifikasi kebutuhan
individu atau penelitian yang mengidentifikasi peluang dalam masyarakat
tempat tahanan itu kembali setelah bebas—misalnya mungkin tidak ada
korelasi antara pelatihan yang diberikan di penjara dan kebutuhan yang sesuai
di masyarakat, seperti tempat kerja.
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•

Kualitas pelatihan, pendidikan atau penyuluhan yang diberikan biasanya jauh
lebih rendah daripada di masyarakat, karena kurangnya sumber daya dan
investasi yang dilakukan dalam aspek hukuman penjara yang diabaikan ini
dan kurangnya kerjasama dengan pendidikan umum, pelatihan kejuruan dan
pelayanan kesehatan/kementerian .

•

Mereka hanya menjangkau sebagian kecil tahanan dan seringkali hanya mereka
yang dihukum, sehingga tahanan pra-ajudikasi, yang merupakan mayoritas
dari populasi penjara di banyak negara, mungkin tetap menganggur dan tanpa
dukungan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun.

Sukses dapat dicapai apabila tindakan dilakukan untuk menghindari potensi kelemahan
tersebut di atas. Investasi yang memadai dalam mengindividualisasi hukuman dan dalam
memberikan kegiatan yang konstruktif dan sesuai untuk tahanan perlu membentuk
dasar pengembangan sistem-sistem pemasyarakatan yang efektif yang mendorong
reintegrasi sosial dan program-program tersebut harus dianggap sebagai hanya salah
satu komponen dari kebijakan pengelolaan penjara yang rehabilitatif yang dimulai
dengan masuknya seorang tahanan dan berlanjut ke tahap paska pembebasan dan
mencakup semua aspek manajemen penjara.
Lebih khusus, dan berdasarkan penelitian yang ada, empat isu adalah kunci penting
untuk suksesnya perpindahan tempat tinggal dari tahanan setelah pembebasan:
(a) dukungan keluarga, (b) pekerjaan; (c) pendidikan, dan (d) perumahan.
Republik Dominika—Sistem Penjara Model Baru dan Reintegrasi Sosial
Sistem Penjara Model Baru di Republik Dominika telah menerapkan pendekatan manajemen yang
berfokus terutama pada reintegrasi sosial tahanan. Keberhasilan yang dicapai jelas terlihat dalam
tingkat residivisme yang telah berkurang menjadi 2,7 persen, yang sebanding dengan sekitar 50 persen
di Inggris, misalnya, dan tingkat yang cukup tinggi yang serupa di negara-negara Barat lainnya, dan
26-55 persen di beberapa negara di Karibia Timur. pencapaian ini merupakan hasil dari pendekatan
yang komprehensif pada masalah reintegrasi sosial, yang meliputi cara penjara dikelola, pelatihan
yang diterima oleh staf, hubungan mereka dengan tahanan, fasilitas yang disediakan yang kondusif
untuk kestabilan mental, pentingnya kunjungan keluarga, termasuk kunjungan suami-istri, serta
aspek manajemen penjara yang secara langsung terkait untuk membantu tahanan hidup bebas dari
kejahatan setelah pembebasan.
Unsur kunci dalam membantu reintegrasi sosial tahanan di Republik Dominika adalah penilaian individu
dari masing-masing tahanan dan sistem penjara yang progresif, diterapkan untuk semua tahanan.
Sistem manajemen hukuman yang progresif terdiri dari tiga tahap:
•

Pengamatan: 10-30 hari. Selama periode ini tim multidisiplin menilai kebutuhan tahanan dan membuat
protokol individu berhubungan dengan kesehatan, situasi keluarga, pendidikan dan kebutuhan psikologis.
Semua protokol individu ini dikombinasikan menjadi satu protokol dan sebuah program individu
ditentukan.

•

Fase tindakan: Fase ini dimulai dari hari setelah observasi dan berlanjut sampai pembebasan dan itu
merupakan implementasi dari rencana.

•

Periode bukti (pemeriksaan): Setiap tahanan diberikan semakin banyak tanggung jawab ketika mendekati
tanggal pembebasan mereka untuk mempersiapkan mereka masuk kembali dalam masyarakat dan
bebas dari penjara. Selama ini administrasi penjara dapat memberikan "cuti" pada tahanan di bawah
pengawasan.
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Ada rencana untuk menambahkan periode keempat—paska penjara—selama waktu dibutuhkannya
dukungan pada tahanan dan untuk melihat apakah program rehabilitasi penjara telah efektif dalam
membantu mereka menjalani kehidupan yang bertanggung jawab, jauh dari kejahatan, setelah
bebas.
Setiap tahanan harus mengikuti program individualisasi yang ditentukan oleh penilaian pada saat masuk.
Komite Tindakan, terdiri dari Direktur penjara (disebut sebagai Pusat Rehabilitasi dan Pemasyarakatan
(CCR)), dokter, psikolog, pekerja sosial, ahli hukum, pendidik dan wakil direktur untuk keamanan,
bertemu secara teratur untuk membahas kemajuan dan meninjau rencana.
Kegiatan dan pendidikan penjara merupakan prioritas tinggi dalam semua CCR dan pendidikan
adalah wajib bagi semua tahanan. Secara khusus, sistem ini bertujuan untuk mengentaskan buta
huruf—yang telah dicapai—dan memberikan program pendidikan dasar penuh dan kecakapan untuk
para tahanan. Pendidikan diberikan oleh Departemen Pendidikan dan mengikuti kurikulum nasional.
Tahanan yang berpendidikan bekerja sebagai fasilitator untuk mendukung kegiatan pendidikan.
UNODC diinformasikan pada tahun 2010 bahwa dalam lima tahun sebelumnya tidak ada tahanan
yang gagal dalam mengikuti ujian dalam sistem nasional, dibandingkan dengan tingkat kegagalan 48
persen di negara secara keseluruhan. Tahanan terlibat dalam aktivitas sepanjang hari. Setiap penjara
memiliki rutinitas yang sama, yang dimulai pada pukul 07.00 pagi dan berakhir pukul 22.00.
Selain pendidikan, kegiatan lain yang disediakan meliputi teater, tari, menyanyi, melukis, berbagai
kelas bahasa dan kelas pelatihan kejuruan, seperti pertukangan, menjahit dan mekanik. Peternakan
dan pertanian dilakukan untuk menyediakan makanan bagi penjara dan dijual untuk menghasilkan
pendapatan. Tahanan yang terlibat dalam kegiatan produktif dibayar untuk tenaga mereka dan sebagian
kecil dari pendapatan mereka dimasukan sebagai inisiatif reformasi penjara yang berkesinambungan.
Departemen Bantuan Sosial memastikan hubungan antara tahanan dan keluarga mereka. Mereka juga
dapat melakukan mediasi dengan keluarga. Departemen Bantuan Hukum memiliki tanggung jawab
untuk memeriksa legalitas penahanan dan juga dapat berlaku di Lembaga Kejaksaan Agung untuk
pengacara, bila dibutuhkan.
Sumber: UNODC, Sistem dan Alternatif Penahanan untuk Hukuman Penjara di Negara Terpilih dari Organisasi
Negara Karibia Timur, Barbados dan Republik Dominika, November 2010 (tidak diterbitkan)

Bantuan untuk para tahanan selama hukuman penjara mereka untuk mempertahankan
hubungan keluarga, untuk membantu mereka meningkatkan pendidikan mereka,
membekali mereka dengan keterampilan berharga yang dapat membantu mereka
mendapatkan pekerjaan setelah bebas, dan berupaya untuk membantu mereka
menemukan tempat tinggal dan pekerjaan setelah bebas adalah cara-cara mendasar di
mana administrasi penjara dapat berkontribusi pada reintegrasi tahanan secara sangat
signifikan.
Hubungan keluarga
Dalam rangka memfasilitasi hubungan yang sedang berlangsung antara keluarga dan
tahanan, penting bahwa para tahanan ditempatkan dekat dengan rumah mereka,
seperti yang direkomendasikan oleh standar internasional.344 Penahanan dekat dengan
tempat tinggal tahanan bagaimanapun sangat penting, terutama dalam kasus tahanan
perempuan, yang merasakan dampak dari pemisahan dengan anak-anak mereka,
keluarga dan masyarakat mereka.

344

Kumpulan Prinsip, Prinsip 21; dan Aturan Bangkok, Aturan 4
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Dalam kasus tahanan warga Negara asing, implikasinya adalah bahwa mereka seharusnya
dapat, jika mungkin dan jika boleh, menjalani hukuman di negara asal mereka.345 Lihat
UNODC Panduan untuk Tahanan Berkebutuhan Khusus, pasal 4 dan UNODC, tentang
Transfer International Orang-orang yang Dihukum,346 untuk diskusi yang lebih rinci
tentang topik ini.
Peraturan yang mengatur kunjungan dan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk
kunjungan sangat penting untuk membantu menjaga hubungan keluarga. Sementara
kunjungan tertutup atau non-kontak mungkin perlu digunakan dalam kasus sejumlah
kecil tahanan, diidentifikasi sesuai dengan penilaian masing-masing, karena fasilitas
aturan umum harus menyediakan kunjungan kontak (terbuka). Praktik yang baik juga
ditunjukan dengan menyediakan kunjungan jangka panjang (misalnya hingga 3 hari
atau lebih), yang diizinkan di beberapa negara. Dalam sistem lain, kunjungan suamiistri diperbolehkan, yang juga penting untuk menjaga hubungan dekat antara pasangan
dan harus didukung.
Cara-cara lain untuk menjaga hubungan dengan keluarga adalah telepon dan surat.
Ketika tahanan dialokasikan ke penjara yang jauh dari rumah mereka, maka cara ini
sangat penting. Menurut praktek penjara yang baik seharusnya tidak ada pembatasan
pada surat dan komunikasi telepon dengan keluarga pada sebagian besar tahanan. Hanya
dalam kasus di mana tahanan dinilai sangat berisiko bagi keamanan, mungkin perlu
adanya sensor surat menyurat dan perlu ada daftar korespondensi yang disetujui.347
Dalam kasus tahanan pra-ajudikasi, komunikasi dan kunjungan dapat dikenakan
pembatasan dan pemantauan yang diperlukan untuk persyaratan investigasi kriminal
yang berkesinambungan, tetapi pembatasan tersebut, diperintahkan oleh otoritas
peradilan, tetap harus memungkinkan adanya kontak minimum yang diperbolehkan.

345
346
347

Lihat Perjanjian Model tentang transfer Tahanan Asing, digunakan oleh Kongres Pidana PBB Ketujuh, 1985.
UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, New York, 2012.
Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison Management, hal. 100.
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ICRC mendukung dan memfasilitasi pemulihan hubungan keluarga dalam tahanan
Memulihkan hubungan keluarga antara tahanan dan keluarga mereka adalah kegiatan rutin yang
dilakukan oleh ICRC di tempat penahanan melalui berbagai kegiatan.
ICRC dapat mendorong pemerintah untuk membangun atau memperluas layanan hubungan keluarga
dan jika diperlukan, ICRC dapat terlibat dalam mendukung upaya pemerintah, misalnya membantu
mereka untuk mengatur dan mencatat informasi semua tahanan termasuk informasi kontak untuk
anggota keluarga dekat.
Atau, ICRC dapat menyediakan layanan secara langsung atau membantu untuk meningkatkan organisasi
internal dalam penjara. Sebagai contoh, praktik teratur yang dilakukan ICRC untuk memfasilitasi
korespondensi tertulis antara anggota keluarga dan tahanan melalui Pesan Palang Merah untuk tujuan
memulihkan serta memelihara hubungan keluarga. ICRC juga telah memfasilitasi panggilan telepon
dan video telekonferensi untuk tahanan dalam banyak situasi dimana semua berjalan sukses.
Di antara layanan lain yang dapat ditawarkan, ICRC mungkin, bila diperlukan, mendukung pemerintah
dengan organisasi kunjungan keluarga dan transportasi bagi anggota keluarga. Ini adalah kegiatan
yang memiliki dampak yang menguntungkan pada kesejahteraan psikologis para tahanan dan keluarga
mereka dan juga dapat membantu mengurangi ketegangan di tempat penahanan, termasuk di mana
kepadatan merupakan faktor yang memberatkan.
Program kunjungan keluarga ICRC telah dilakukan dalam berbagai situasi termasuk Afghanistan, Irak,
Georgia, Israel dan Negara Palestina.
Sumber: ICRC, Jenewa

Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bahwa kunjungan keluarga mengurangi
kemungkinan tahanan melakukan kejahatan setelah dibebaskan
Sebuah penelitian terbaru di Amerika Serikat telah menemukan bahwa hanya satu kunjungan dari
anggota keluarga atau teman dapat membuat perbedaan besar dalam apakah tahanan berakhir
kembali di balik jeruji besi atau tidak setelah pembebasan mereka. Penelitian ini, yang dilakukan oleh
Departemen Pemasyarakatan Minesota, menetapkan bahwa tahanan yang menerima setidaknya satu
kunjungan pribadi setiap saat selama penahanan mereka, 13 persen lebih kecil kemungkinannya
untuk melakukan kejahatan lain dan 25 persen lebih kecil kemungkinannya untuk berakhir kembali di
penjara karena pelanggaran teknis pembebasan bersyarat. Data menunjukkan bahwa semakin banyak
kunjungan yang diterima tahanan, semakin rendah kesempatan mereka melakukan pengulangan
tindak pidana setelah bebas.
Studi ini melacak 16.000 tahanan selama hampir lima tahun, sehingga menjadikannya sebagai
penelitian terbesar di bidangnya.
Sumber: http://www.huffingtonpost.com/2011/12/07/prison-visits-inmates_n_1135288.html.

Kerja dan pelatihan kejuruan
Ada banyak inisiatif yang dapat dilakukan administrasi penjara untuk meningkatkan
prospek kerja untuk tahanan setelah bebas. Titik awal adalah untuk memastikan bahwa
tahanan memiliki akses ke program pelatihan keahlian profesional dan lokakarya di
penjara, yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan, sedapat mungkin, dengan keinginan
para tahanan sendiri. Inisiatif tersebut semua akan jadi lebih produktif jika hubungan
dibentuk dengan penyedia pekerjaan di luar, yang mungkin memberikan pelatihan dan
pada akhirnya memberikan penempatan pekerjaan untuk tahanan.

BAGIAN II

STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

Pelatihan kejuruan dan akses ke pekerjaan yang bermanfaat dalam penjara telah terbukti
mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana. Sebagai contoh, menurut sebuah
studi komprehensif yang melakukan metaanalisis terhadap temuan dari 545 evaluasi
kelompok pembanding dalam program pencegahan kejahatan evaluasi remaja dan
dewasa dalam pengaturan penahanan dan non-penahanan, pelatihan kejuruan dapat
mengurangi tingkat residivisme sebesar 9,8 persen, sementara pekerjaan penjara sebesar
6,4 persen.348 Studi lain menemukan bahwa pelatihan kejuruan dapat menyebabkan
penurunan 15 persen dalam pengulangan tindak pidana.349
Di banyak negara, administrasi penjara menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan
yang cocok untuk tahanan, terutama dalam keadaan penuh sesak. Administrasi penjara
dapat memanfaatkan cara-cara kreatif untuk meningkatkan prospek pekerjaan dari
tahanan, misalnya, dengan bekerja sama dengan LSM dan memfasilitasi pelatihan/
pendidikan sebanding bagi tahanan yang terampil. Lebih banyak yang dapat dicapai
bagaimanapun, jika pemberian pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi
tahanan dan mantan tahanan merupakan bagian dari strategi yang melibatkan
departemen lain dari pemerintah, termasuk di tingkat yang lebih tinggi.
Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan harus mematuhi hukum yang sama
seperti yang berlaku di masyarakat, yaitu pekerjaan harus dilakukan dengan cara yang
aman, tahanan harus dilatih untuk pekerjaan tersebut dan dibayar dengan cara yang
sesuai. Masalah ini diatasi dalam panduan yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh
ICRC Water, Sanitation, Hygiene and Habitat: Supplementary Guidance, 2012 (ICRC Air,
Sanitasi, Kebersihan dan Habitat: Panduan Tambahan, 2012)
Setelah terjadi bencana alam, di mana staf pengawas tersedia dan ketika dinyatakan
pantas, tahanan dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek untuk membangun kembali
masyarakat yang hancur. Proyek-proyek tersebut harus selalu didukung kesepakatan
pemimpin masyarakat kunci.
Pekerja penjara menjadi pemasok bagi unit penegakan hukum menurut undang-undang
baru di Hongaria
Undang-undang baru mewajibkan lembaga penegak hukum Hungaria untuk memesan semua
perlengkapan mereka—dari makanan hingga perabot kantor—dari perusahaan yang beroperasi di
penjara.
Berdasarkan keputusan pemerintah yang efektif dari Juli 2011 dan keputusan menteri berikutnya,
perusahaan penjara Milik Negara harus menjadi pemasok tunggal untuk semua unit administratif milik
Kementerian Dalam Negeri, termasuk polisi dan lembaga penegak hukum. Dengan nilai modal 8 juta
forints (29.500 EUR), tidak ada tawaran lain yang akan dipertimbangkan dan, bahkan di atas batas ini,
perusahaan penjara memiliki keuntungan yang signifikan melampaui perusahaan-perusahaan swasta.
Misalnya, seragam baru petugas polisi akan dijahit oleh pekerja penjara dan pasokan makanan penjara
seluruhnya harus berasal dari peternakan penjara besar yang beroperasi di Palhalma, pusat Hungaria.
Perusahaan-perusahaan tersebut saat ini mempekerjakan sekitar 3.000 tahanan.
Sumber: http://www.politics.hu/20110831/prison-workers-to-supply-law-enforcement-units-under-new-legislation/

348
Drake, E. K., Aos, S. dan Miller, M. G., Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal
Justice Costs: Implications in Washington State Washington Institute for Public Policy, Table 1.
349
Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and Against Prison (2007).
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Membantu pekerjaan mantan tahanan di Uruguay
Di Uruguay, hukum bernama "Humanisasi dan Modernisasi Sistem Pemasyarakatan" mencakup sebuah
langkah yang bersifat wajib bahwa dalam kontrak pekerjaan dan pelayanan publik, perusahaan
harus mempekerjakan mantan tahanan yang terdaftar dalam Binaan Tahanan yang Dipenjara dan
Dibebaskan. Para pekerja ini harus mencapai minimal 5 persen dari personil yang bersangkutan.
Sumber: UNODC Regional Office for Central America and the Caribbean in Panama (ROPAN) (Kantor Regional untuk
Amerika Tengah dan Karibia di Panama)

Pendidikan
Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan kepercayaan diri, kesadaran dan
kemampuan kerja tahanan dan telah terbukti menjadi salah satu aspek yang paling penting
dari rehabilitasi tahanan. Sebagai contoh, studi yang sama sebagaimana dimaksud di
atas menemukan bahwa lulusan SMA saja (sebagai langkah pencegahan kejahatan) bisa
mengurangi tingkat residivisme sebesar 21 persen, sementara memberikan pendidikan
umum di penjara bisa mengurangi tingkat residivisme sebesar 8,3 persen.350 Studi lain,
yang melakukan meta-analisis pada hasil dari program berbasis penjara di Australia,
Kanada, Eropa, Selandia Baru dan Amerika Serikat, menemukan bahwa pendidikan
dapat menyebabkan pengurangan pengulangan tindak pidana sebesar 15 persen.351
Penelitian lain juga menemukan bahwa program pendidikan dapat mengurangi tingkat
residivisme secara signifikan.352
Pendidikan sangat penting bagi mereka yang buta huruf, serta untuk orang-orang muda,
yang diharuskan putus sekolah karena dipenjara.353 Dengan demikian, harus dilakukan
upaya untuk memberikan pendidikan atas dasar kurikulum nasional dan pengenalan
resmi pelatihan agar tidak mendiskriminasikan hak tahanan akan tingkat pendidikan
yang sama yang diberikan kepada orang lain dan tidak merugikan mereka ketika/jika
mereka melanjutkan pendidikan mereka setelah bebas.354
Tahanan dapat didorong dengan berbagai cara untuk berpartisipasi dalam program
pendidikan, seperti yang ditunjukan oleh contoh di Brazil yang digambarkan dalam
kotak di bawah. Namun, penting bahwa pendidikan dapat diakses di semua penjara,
agar tidak merugikan orang-orang yang ditempatkan dalam penjara tanpa program
pendidikan apapun yang memenuhi kebutuhan mereka.

350
Drake, E. K., Aos, S. dan Miller, M. G., Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal
Justice Costs: Implications in Washington State Washington Institute for Public Policy, Table 1
351
Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and Against Prison (2007)
352
Research Brief, Occasional Paper Series - No. 2 - September 1997, Open Society Institute, Criminal Justice
Initiative, Education as Crime Prevention, Providing education to prisoners. (http://www.prisonpolicy.org/scans/research_
brief__2.pdf).
353
Lihat SMR, Aturan 77
354
SMR, Aturan 77 (2).
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Brazil memotong masa tahanan untuk pendidikan
Menurut hukum yang diterbitkan pada bulan Juni 2011 di lembaran negara, di Brasil, tahanan
mendapatkan satu hari libur hukuman untuk menghabiskan 12 jam di dalam kelas. Hukum tersebut
membantu tahanan mendapatkan pendidikan sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, serta
mereka yang mengikuti pendidikan keahlian profesional dan kursus rekualifikasi.
Penjara Brasil memberikan pendidikan selama bertahun-tahun, diajarkan oleh guru-guru dari sistem
sekolah umum atau dipekerjakan oleh sistem penjara masing-masing negara.
Seorang juru bicara Departemen Kehakiman mengatakan bahwa hukum diterapkan untuk semua
narapidana terlepas dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Undang-undang juga memotong masa
hukuman penjara satu hari untuk setiap tiga hari waktu yang digunakan tahanan yang bekerja di balik
jeruji atau dalam program kerja-pembebasan.
Sumber: http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2011/07/01/brazil-cuts-prison-time-for-studies/

Program-program khusus
Program lain yang ditargetkan yang mungkin ditawarkan mencakup programprogram yang mengatasi akar penyebab, serta konsekuensi, beberapa jenis kejahatan.
Mungkin termasuk pengobatan ketergantungan narkoba sebagai prioritas, dengan
mempertimbangkan jumlah tahanan yang sangat besar yang memiliki ketergantungan
narkoba atau alkohol, termasuk program pengobatan khusus yang dirancang untuk
perempuan yang menyalahgunakan zat-zat terlarang;355 peningkatan kesadaran tentang
risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba, termasuk peningkatan kesadaran pada
pengobatan, pencegahan dan perawatan HIV/AIDS dan penyakit yang ditularkan
melalui darah lainnya dan infeksi seksual menular; konseling psikososial bagi mereka
dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental antara lain, tergantung pada kebutuhan
individu. Program pengobatan ketergantungan narkoba berbasis bukti telah terbukti
sangat efektif dalam mengurangi tingkat residivisme.356
Dalam kasus tahanan perempuan, Peraturan Bangkok menetapkan bahwa wanita hamil,
ibu menyusui dan wanita dengan anak-anak yang di penjara harus memiliki akses ke
program-program yang sesuai. Mereka juga memerlukan upaya khusus yang harus
dilakukan untuk memberikan layanan yang sesuai bagi tahanan wanita yang memiliki
kebutuhan dukungan psikososial, terutama mereka yang telah mengalami kekerasan
fisik, mental atau seksual.357

Aturan Bangkok, Aturan 15.
Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and Against Prison (2007); Drake, E. K., Aos, S. Dan Miller,
M. G., Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal Justice Costs: Implications in Washington State
Washington Institute for Public Policy, Table 1.
357
Aturan Bangkok, Aturan 42 , payat. 3 dan 4
355
356
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3.

Dukungan dan peran masyarakat paska pembebasan

3.1. Menyiapkan tahanan sebelum pembebasan
Dukungan paska-pembebasan untuk mantan tahanan adalah kunci untuk memastikan
keberhasilan reintegrasi di masyarakat. SMR menekankan perlunya memastikan
bahwa tahanan diberikan rehabilitasi secara terkoordinasi oleh instansi pemerintah
atau swasta untuk mengurangi prasangka terhadap mereka dan membantu rehabilitasi
sosial mereka.358 Dibutuhkan perwakilan resmi dari layanan dan lembaga tersebut agar
memiliki semua akses yang diperlukan pada para tahanan dan berkonsultasi tentang
masa depan tahanan sejak awal hukuman mereka. Mereka juga mendorong koordinasi
kegiatan instansi tersebut sejauh mungkin untuk memperoleh penerapan terbaik dari
upaya mereka.359
Berikut ini adalah beberapa langkah kunci yang dapat diambil:
•

Ketika tanggal pembebasan diketahui atau dapat diduga, perencanaan
hukuman harus lebih fokus pada mengidentifikasi risiko dan kebutuhan yang
cenderung muncul tiba-tiba dalam periode paska-pembebasan dan membuat
rencana dalam menangani mereka;

•

Dalam situasi pasca-konflik, ini harus mencakup sebanyak mungkin
pertimbangan yang lebih luas seperti masalah etnis yang belum terselesaikan
atau ketegangan politik, proses rekonsiliasi di tingkat komunitas, risiko
interaksi dengan para korban atau kelompok korban dan keberadaan atau
perlunya mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut; administrasi Penjara
dan instansi terkait dan organisasi di masyarakat (misalnya layanan masa
percobaan, bila ada, serta LSM, kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan,
perumahan dan layanan tenaga kerja) perlu bekerja bersama-sama untuk
menyediakan layanan praktis, sosial, psikologis, kesehatan dan persyaratan
pendukung lainnya terhadap tahanan setelah pembebasan untuk membantu
membangun kembali kehidupan mereka dengan cara yang positif. Dukungan
tersebut dapat meliputi bantuan dengan mencari tempat tinggal, pekerjaan,
mengatur kelanjutan program pengobatan ketergantungan zat yang sudah
dimulai di penjara dan hubungan keluarga, antara lainnya.

•

Idealnya pendekatan kolaboratif ini harus diformalkan dalam strategi nasional,
dengan anggaran yang memadai yang dialokasikan untuk instansi yang terlibat
agar memungkinkan mereka melakukan tugas-tugas mereka secara efektif;

•

Pertimbangan dapat diberikan untuk mengembangkan pedoman bagi staf
instansi tersebut dan informasi yang diberikan kepada staf penjara tentang
layanan yang tersedia di masyarakat, dengan rincian kontak, dan langkahlangkah yang harus diambil untuk merujuk mantan tahanan pada mekanisme
dukungan yang tepat;

•

Kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak perlu diperhitungkan selama
persiapan mereka untuk dibebaskan dan setelah dibebaskan. Aturan terkait
termasuk dalam Peraturan Bangkok;360

358
359
360

SMR, Aturan 64
SMR, Aturan 81
Lihat Aturan 45 – 47.
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•

Keadaan khusus dari masyarakat asal tahanan yang dibebaskan perlu
diperhitungkan selama persiapan pembebasan.

3.2. Mempersiapkan masyarakat dan memanfaatkan kontribusinya terhadap
rehabilitasi
Bahkan sistem rehabilitasi terbaik selama penjara dapat secara signifikan merusak jika
mantan tahanan mendapati diri mereka ditolak ketika mereka dilepaskan ke dalam
komunitas yang lebih besar. Sikap masyarakat, penerimaan dan dukungan kepada
mantan tahanan, memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kembalinya
mantan narapidana pada tindak kejahatan.
Negara yang bertujuan untuk mengurangi pengulangan tindak pidana antara mantan
tahanan didorong untuk melakukan upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar
menerima mantan tahanan. Tugas ini membutuhkan dukungan politik, kolaborasi
multi-lembaga dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Contoh inisiatif Layanan Penjara
Singapura yang dijelaskan dalam kotak memperlihatkan cara yang sukses yang bisa
menjadi panduan.
Melibatkan masyarakat untuk mendukung para tahanan dan mantan tahanan di Singapura
Dalam beberapa tahun terakhir populasi penjara Singapura telah menurun secara signifikan berbeda
dengan kecenderungan umum di seluruh dunia dari 18.000 di tahun 2002a menjadi 11.919 di tahun
2010b. Tingkat hukuman penjara saat ini berada pada angka 250 dibandingkan dengan 392 di tahun
2004.c Meskipun angka ini masih termasuk tingkat yang sangat tinggi, namun pengurangan selama
tujuh tahun terakhir sangat luar biasa. Diyakini bahwa kontribusi besar untuk kesuksesan ini dikarenakan
strategi baru yang digunakan untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana, yang menurun
dari 44,4 persen pada pembebasan di tahun 1998 menjadi 27,3 persen pada pembebasan tahun
2008.d Tingkat residivisme pelaku yang telah ditempatkan pada Program Berbasis Masyarakat untuk
menjalankan masa terakhir dari hukuman mereka bahkan lebih rendah yaitu 12,9 persen.e
Karakteristik kunci dari Kerangka Rehabilitasi, pertama kali dikembangkan pada tahun 2000 oleh
Layanan Penjara Singapura, adalah kemitraan dan hubungan kolaboratif yang terbentuk antara
lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda, serta organisasi-organisasi berbasis masyarakat dan
media untuk membentuk opini publik.
Proyek Pita Kuning (Yellow Ribbon Project), yang dipimpin oleh Layanan Penjara Singapura, bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung masyarakat yang lebih bersedia
menerima mantan tahanan dalam semangat yang positif. Pada tahun 2008, Proyek Pita Kuning
mendistribusikan lebih dari 340.000 paket pita kuning si seluruh pulau, mendaftar 133 perusahaan
baru yang mau mempekerjakan mantan tahanan dan berkolaborasi dengan 45 mitra masyarakat
dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan Pita Kuning, termasuk jalan kaki masal, di mana 10.000
orang ambil bagian, dilanjutkan dengan karnaval di Penjara Changi.
Bulan September ditetapkan sebagai "Bulan Pita Kuning" dan setiap September, Layanan Penjara
menyelenggarakan berbagai kegiatan masyarakat, termasuk konser, jalan dan lari, pameran seni dan
acara yang menjangkau publik lainnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran. Layanan Penjara
Singapura juga bekerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran tentang isu mantan
tahanan.
Dana, dibentuk untuk mendukung program masyarakat yang diprakarsai yang membantu mantan
tahanan dan keluarga mereka, dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari $5 juta.
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Layanan Penjara Singapura melaporkan bahwa pada akhir tahun 2008, sekitar 1.700 relawan,
hampir sebanyak staf penjara biasa, yang datang ke penjara dan pusat penahanan secara sukarela
untuk memberikan pelatihan dan konseling bagi tahanan. Hampir 2.000 pengusaha Singapura yang
terdaftar dalam Prison Service’s job bank, siap untuk menawarkan pekerjaan kepada tahanan dan
mantan tahanan.
Sebuah survei luas yang dilakukan oleh Layanan Penjara Singapura pada tahun 2006 untuk mengukur
persepsi publik terhadap inisiatif keterlibatan masyarakat mereka mendapati bahwa lebih dari 80
persen dari publik Singapura menunjukkan kesadaran akan tujuan Pita Kuning dan sekitar 70 persen
menyatakan kesediaannya untuk menerima mantan tahanan baik sebagai teman atau rekan. Temuan
ini direplikasi dalam survei yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008.
Sumber: Informasi yang diberikan didasarkan pada tulisan Soh Wei Wah, Discussing early release programs in
Singapore, presented at the Workshop on Strategies to Reduce Overcrowding in Correctional Facilities, United
Nations Crime Congress, Salvador, Brazil, 2010; Peter Joo Hee Ng, Offender Rehabilitation, Community Engagement
and Preventing Reoffending in Singapore, Resource Material Series No. 80 UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Japan Maret 2010
dan statistic dari situs Layanan Penjara Singapura. www.prisons.gov.sg.
Peter Hoo Jing Ng, Offender Rehabilitation, Community Engagement and Preventing Reoffending in
Singapore, Resource Material Series No. 80 UNAFEI, Fuchu, Tokyo, Japan Maret 2010, hal. 26.
b
http://www.prisons.gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Presspercent20Releasepercent20per
cent20Prisons per cent202010 per cent20Statistics per cent2025 per cent20Jan2011.pdf
c
Laporan Penjara Dunia, Pusat Studi Penjara Internasional, berdasarkan angka populasi penjara sebesar 16.835,
yang merupakan angka yang lebih rendah dari populasi pada tahun 2002, ketika tingkat hukuman penjara juga
menjadi lebih tinggi. (http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=110).
d
Angka dari situs Layanan Penjara Singapura saat diakses pada 11 Juli 2011. Angka-angka tersebut
didasarkan pada tingkat residivisme selama periode dua tahun setelah pembebasan (http://www.prisons.
gov.sg/content/dam/sps/publication_latest/Presspercent20Releasepercent20percent20Prisonspercent202010
percent20Statisticspercent2025 per cent20Jan2011.pdf).
e
Ini adalah angka terbaru yang tersedia. (Soh Wei Wah, Membahas program pembebasan dini di Singapura,
makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan,
Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Salvador, Brasil, 2010). Sebagai penulis dari
makalah, ia mencatat: "peringatan perlu dilakukan dalam interpretasi statistik tersebut. Serupa dengan upaya lain
yang berusaha untuk membandingkan dan mengevaluasi efektivitas program berbasis penjara, perbandingan di
atas memiliki kekuarangan dalam kelompok kontrol dan self selection bias. Umumnya, narapidana yang dipilih
untuk program tersebut bersikap lebih baik di penjara, menunjukkan sikap yang lebih positif, dan memiliki catatan
criminal yang sedikit. Oleh karena itu, pengamatan tidak harus ditafsirkan sebagai validasi ilmiah."
a

4.

Pertimbangan ekonomi

Penyediaan pendidikan, pekerjaan, pelatihan kejuruan dan program rehabilitasi yang
ditargetkan untuk para tahanan bukanlah hak istimewa tetapi tugas negara untuk
diberikan kepada semua tahanan yang berada di bawah perawatan dan pengawasannya.
Semua program tersebut sebaiknya dikembangkan dalam kerangka program
departemen terkait untuk masyarakat umum dan disediakan dengan alokasi anggaran
dari masing-masing kementerian. Sementara penghematan biaya dapat dilakukan
dengan membentuk kemitraan dengan LSM, dan kolaborasi tersebut harus didukung,
harus dipahami bahwa tanggung jawab utama untuk reintegrasi sosial tahanan terletak
pada negara.
Jelas biaya sekumpulan program besar yang dirancang untuk mengurangi pengulangan
tindak pidana sangat bervariasi tergantung pada jenis program,negara di mana ia diterapkan
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dan berbagai faktor lainnya. Sebuah studi komprehensif tentang efektivitas program yang
dirancang untuk mengurangi residivisme, yang secara sistematis meninjau lebih dari 400
studi penelitian yang dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat, misalnya, ditemukan
bahwa sebuah program yang mencapai bahkan pengurangan yang relatif kecil dalam
kejahatan melakukan perbandingan biaya-manfaat.361 Studi lain menemukan bahwa
investasi di kegiatan konstruktif dan program rehabilitasi bagi tahanan memberikan
peningkatan dana dalam jangka panjang. Menurut penelitian ini, karena pengurangan
terkait dalam tingkat pengulangan tindak pidana, penjara yang mencakup program
pendidikan dan kejuruan menghemat £ 67.000 untuk setiap tahanan, sementara
penjara dengan pengobatan narkoba menghemat £ 116,000.362 Penelitian lain telah
menunjukkan bahwa program pendidikan terbukti sangat efektif dalam mengurangi
pengulangan tindak pidana, sementara memungkinkan penghematan biaya yang
besar.363
REKOMENDASI KUNCI
REINTEGRASI SOSIAL DALAM PENJARA YANG PADAT
MENGURANGI DAMPAK BERBAHAYA DARI HUKUMAN PENJARA
Untuk otoritas penjara
Memelihara kesehatan dan kebersihan
•

Pompa air dan toilet dapat ditingkatkan agar mudah diakses, sistem ventilasi harus diperiksa
dan diperbaiki.

•

Fasilitas dan peralatan memasak, serta sistem distribusi makanan, dapat diperbaiki dan
ditingkatkan.

•

Inspeksi rutin pada semua bagian dari penjara harus dilakukan untuk memastikan bahwa
standar dasar kebersihan dipelihara

•

Kerjasama dengan penyedia layanan kesehatan lokal dan LSM dapat ditingkatkan dalam
penyediaan layanan kesehatan.

Melapangkan ruang yang padat
•

Lamanya waktu yang dihabiskan tahanan di luar sel bisa ditingkatkan, dengan kemungkinan
waktu maksimum yang dihabiskan di udara terbuka.

•

Pertimbangan dapat diberikan pada reklasifikasi area yang kurang dimanfaatkan di penjara
untuk memastikan bahwa ruang penjara digunakan sekreatif mungkin agar lebih banyak ruang
untuk tidur.

•

Penggunaan maksimum dari program pembebasan dini dan cuti, serta perpindahan tahanan
yang memenuhi syarat ke penjara dengan keamanan yang tak terlalu ketat, seperti penjara
terbuka, dapat dipertimbangkan, untuk mengurangi kepadatan ruang.

•

Menjelang akhir hukuman mereka, tahanan dapat dibawa ke rumah singgah, yang dikelola
oleh layanan sosial atau LSM. Hal ini akan membantu melapangkan ruang serta membantu
persiapan bertahap tahanan untuk kembali masuk ke masyarakat.

361
The Comparative Costs and Benefits of Programs to Reduce Crime, Version 4.0, Steve Aos, Polly Phipps, Robert
Barnoski, Roxanne Lieb, Washington State Institute for Public Policy, Mei 2001, hal. 6.
362
The Matrix Knowledge Group, The Economic Case for and against Prison. (http://www.matrixknowledge.co.uk/
wp-content/uploads/economic-case-for-and-against-prison.pdf).
	���
363
Lihat, misalnya, Research Brief, Occasional Paper Series - No. 2 - September 1997, Open Society Institute,
Criminal Justice Initiative, Education as Crime Prevention, Providing education to prisoners. (http://www.prisonpolicy.org/
scans/research_brief__2.pdf).
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Memperbaiki hubungan keluarga
•

Otoritas penjara harus memastikan bahwa kontak narapidana dengan keluarga tidak dibatasi
tapi justru mungkin meningkat. Sebagai aturan umum, dan dengan mempertimbangkan
kebersihan dan tindakan pencegahan keamanan yang mungkin diperlukan, keluarga tidak
harus dilarang untuk menyediakan makanan tambahan bagi tahanan, untuk memperbaiki
menu yang cenderung telah disepakati karena faktor kepadatan di penjara.

Meningkatkan aktivitas
•

Jumlah tahanan yang memperoleh manfaat pekerjaan, pendidikan dan program pelatihan
kejuruan dapat ditingkatkan dengan menggunakan fasilitas secara rotasi.

•

Bila mungkin aktivitas dapat dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dan makanan.

•

Menyediakan pekerjaan yang dibayar di luar penjara bisa menjadi cara yang baik untuk
mengurangi tekanan di dalam penjara saat siang hari.

Memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk memastikan layanan penting minimum
•

Sistem dan layanan harus secara teratur dipantau untuk memastikan keduanya sedang
digunakan dengan kemampuan maksimal.

•

Peralatan penting harus terjaga dengan suku cadang dan alat pengganti yang tersedia untuk
mengantisipasi kerusakan peralatan.

•

Dalam situasi krisis, otoritas penjara dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan fasilitas
dan layanan penting dari penjara yang paling mempengaruhi tahanan dan atas dasar itu
memutuskan fungsi mana yang sangat penting agar bisa dijalankan staf dan menghentikan
fungsi yang tidak penting; Langkah dapat diambil untuk meningkatkan kerja sama dengan
organisasi masyarakat dan mendorong akses mereka ke penjara untuk melakukan kegiatan
yang bertujuan untuk mendukung tahanan dan meningkatkan rehabilitasi mereka.

Meningkatkan ketersediaan staf dan pelatihan
•

Bila memungkinkan, harus dilakukan upaya untuk merekrut staf tambahan. Mengatur kembali
jadwal staf dapat membantu penggunaan yang maksimal dari staf yang tersedia.

•

Pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda siaga, yang menunjukkan peningkatan ketegangan
tahanan atau kecemasan, dapat mencegah terjadinya kerusuhan.

Meningkatkan komunikasi
•

Dalam rangka mengurangi ketegangan dan kemarahan, penting untuk meningkatkan saluran
komunikasi dengan tahanan, agar mereka tahu mengenai tindakan-tindakan yang diprakarsai
untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak dan mendengarkan saran tahanan
menyangkut solusi untuk masalah yang dialami mengenai kondisi dan tindakan.

•

Demikian pula, penting untuk mendorong dan mendukung staf menunjukkan bahwa
manajemen menghormati mereka dan menghargai keadaan sulit yang mereka tangani, untuk
mengurangi tingkat frustrasi dan kemarahan di kalangan personil penjara.

•

Pimpinan penjara harus terus menerus melakukan kontak dengan kantor pusat untuk
memperoleh keterlibatan dan dukungan mereka dan untuk memastikan bahwa masalah
kepadatan diatasi.

Mencegah korupsi
•

Karena peningkatan risiko praktik korupsi pada saat-saat penjara bermasalah dengan kepadatan,
dapat disarankan untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya keuangan dan mengambil
langkah-langkah untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.
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MENDUKUNG REINTEGRASI SOSIAL SEBAGAI STRATGI JANGKA PANJANG UNTUK
MENGURANGI KEPADATAN
MENGEMBANGKAN PENDEKATAN MANAJEMEN PENJARA HOLISTIK
Untuk pembuat kebijakan dan otoritas penjara
•

Untuk meninjau dan memperbaiki semua kebijakan dan praktek manajemen penjara untuk
memastikan bahwa tahanan aman dari pelecehan atau kekerasan dan bahwa mereka
menciptakan lingkungan penjara yang positif dengan sistem yang seimbang untuk semua
tahanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok khusus.

•

Untuk menyiapkan kebijakan dan mekanisme untuk bekerja sama dengan kementerian dan
lembaga yang bertanggung jawab pada pendidikan, pelatihan kejuruan, pekerjaan, perawatan
kesehatan, kesejahteraan sosial dan masa percobaan untuk memastikan bahwa tanggung
jawab bersama diterima dan strategi gabungan dikembangkan untuk memastikan bahwa
tahanan diberi dukungan dan bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah
pembebasan.

•

Untuk mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung rehabilitasi narapidana.

PENILAIAN DAN PERENCANAAN HUKUMAN
Untuk otoritas penjara
•

Untuk memastikan bahwa penilaian risiko dan kebutuhan masing-masing tahanan dilakukan
sedini mungkin menyusul dijatuhkannya hukuman dan masuk ke penjara agar memungkinkan
pengembangan rencana hukuman yang tepat, dengan perkembangan hukuman terhadap
tingkat keamanan yang lebih rendah.

HUBUNGAN KELUARGA
Untuk otoritas penjara
•

Untuk berupaya menempatkan semua tahanan dekat dengan rumah mereka dalam rangka
memfasilitasi kontak yang sedang berlangsung antara keluarga dan tahanan. Dalam kasus
tahanan perempuan, jadikan ini sebagai prioritas.

•

Memastikan bahwa kebijakan dan fasilitas penjara memungkinkan seringnya dilakukan
kunjungan keluarga dan kunjungan kontak (terbuka) digunakan sebagai aturan umum, dengan
pengecualian berdasarkan penilaian risiko individu.

•

Sebagai aturan umum, jangan sampai terjadi pembatasan dan sensor surat dan komunikasi
telepon, terlepas dari individu dengan kasus berisiko tinggi.

•

Pastikan prioritas diberikan untuk memelihara (dan membangun kembali) kontak keluarga,
dan bila perlu untuk mencari kemitraan dengan departemen kesejahteraan sosial, LSM dan
organisasi internasional.

KERJA DAN PELATIHAN KEJURUAN
Untuk otoritas penjara dan departemen tenaga kerja (atau badan yang serupa)
•

Untuk memastikan bahwa tahanan memiliki akses ke program pelatihan keahlian profesional
dan lokakarya di penjara, yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan, sedapat mungkin, untuk
keinginan para tahanan sendiri.

•

Untuk bekerja sama memasukkan pelatihan keahlian dan pekerjaan tahanan dalam strategi
dan program nasional.

•

Untuk mengembangkan kemitraan dengan layanan luar dan LSM dalam meningkatkan pelatihan
kejuruan yang diberikan kepada tahanan, sementara memungkinkan mereka untuk menjalin
hubungan dengan organisasi-organisasi yang dapat membantu mereka saat dibebaskan.
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PENDIDIKAN
Untuk otoritas penjara dan department pendidikan
•

Untuk memberikan pendidikan bagi semua tahanan, tapi memprioritaskan terutama pada
mereka yang buta huruf dan orang muda

•

Untuk memastikan pendidikan yang disediakan berdasarkan kurikulum nasional dan yang
mengarah ke kualifikasi sah secara nasional.

•

Untuk mengembangkan kerja sama dan strategi lembaga gabungan untuk memasukkan
pendidikan tahanan dalam rencana dan alokasi anggaran di tingkat nasional, serta untuk
bekerja sama dengan layanan pendidikan di masyarakat dan LSM.

PROGRAM-PROGRAM KHUSUS
Untuk otoritas penjara
•

Menyediakan program rencana lain untuk tahanan dalam mengatasi akar penyebab perilaku
mereka, tergantung pada kebutuhan individu, termasuk kebutuhan khusus gender tahanan
perempuan.

DUKUNGAN PASKA-PEMBEBASAN DAN PERAN MASYARAKAT
Untuk otoritas penjara, layanan masa percobaan dan layanan dan badan terkait dalam
masyarakat
•

Untuk memastikan bahwa persiapan pembebasan tahanan berfokus pada identifikasi risiko dan
kebutuhan yang cenderung muncul tiba-tiba dalam periode pasca-pembebasan dan membuat
rencana untuk menanganinya.

•

Untuk bekerja sama memberikan layanan praktis, sosial, psikologis, kesehatan dan persyaratan
pendukung lainnya terhadap mantan tahanan untuk membantu membangun kembali
kehidupan mereka.

Untuk pembuat kebijakan dan departemen terkait dan organisasi masyarakat sipil
•

Mempertimbangkan peresmian pendekatan kolaboratif dalam strategi nasional, dengan
anggaran yang memadai yang dialokasikan untuk lembaga yang terlibat untuk memungkinkan
mereka melakukan tugas-tugas mereka secara efektif.

•

Untuk melakukan upaya mempersiapkan masyarakat dalam menerima mantan tahanan dengan
berbagai kegiatan peningkatan kesadaran publik.
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BAB H. MENGELOLA KAPASITAS PENJARA
Kapasitas penjara mengacu pada jumlah tahanan bisa ditampung dalam suatu tempat
penahanan berdasarkan standar yang ditetapkan dalam undang-undang nasional,
peraturan atau dokumen pedoman lainnya. Bagian I, Bab A membahas masalah ini
lebih lengkap termasuk spesifikasi yang direkomendasikan dalam hal ini.
Saat ini,
secara luas diterima bahwa peningkatan kapasitas penjara tidak,
dengan sendirinya,
merupakan strategi berkelanjutan untuk memerangi
kepadatan penjara.
Seperti telah ditekankan oleh banyak komentator, "di
mana ada penjara mereka akan terisi" dan dalam jangka waktu panjang,
ekspansi konstan dari lahan penjara bahkan dapat menyebabkan peningkatan
dalam hukuman penjara. Perhatian khusus harus menjadi bukti bahwa
bantuan jangka pendek terhadap kepadatan yang ditawarkan oleh struktur baru
mungkin kenyataannya malah menunda pembahasan tentang penyebab kepadatan.
Pihak berwenang disarankan untuk memberikan pertimbangan terhadap strategi lain
yang diuraikan di seluruh Panduan ini, dengan mempertimbangkan keadaan dan
tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan, sebelum perluasan
lahan penjara direncanakan. Apabila perluasan penjara diusulkan dan diterima
dalam jangka pendek, pertimbangan terhadap kedudukannya dalam kebijakan
dan perencanaan jangka panjang harus berlanjut, dan berbagai macam pilihan
dipertimbangkan.
Pada saat yang sama, harus diakui bahwa standar minimum yang mengharuskan
tahanan ditahan dalam kondisi yang menghargai martabat manusia, harus tercermin
dalam rancangan dan manajemen pendekatan setiap penjara baru atau bagian dari
penjara. Yang paling penting adalah standar tersebut menyangkut kesehatan, gizi
dan akses terhadap air. Selain itu, sebuah sistem untuk memastikan akuntabilitas
pengelolaan penjara untuk mempertahankan standar tertentu juga diperlukan. Sistem
akuntabilitas juga harus memungkinkan penentuan kapan perbaikan dibutuhkan, kapan
air, sanitasi, perawatan kesehatan dan layanan lainnya perlu ditingkatkan dan kapan
ruang dan layanan tambahan perlu diberikan. Hal ini dianggap praktik yang baik dalam
pengawasan semacam itu untuk dijadikan kegiatan rutin, sebagai bagian dari proses
perencanaan strategis secara keseluruhan untuk membantu mengembangkan kebijakan
yang efektif dan berkelanjutan.
Di negara-negara paska-konflik, di mana sistem dan infrastruktur penjara cenderung
telah hancur, mungkin ada tekanan untuk membangun penjara baru untuk memastikan
bahwa mereka yang dipenjara ditahan dalam hunian yang memenuhi persyaratan standar
internasional. Dengan tidak adanya penjara yang memenuhi persyaratan tersebut dan
tanpa pembentukan pelayanan penjara profesional, tahanan mungkin akan mengalami
kondisi yang mengerikan dan juga kekerasan, ditahan dalam tahanan tidak resmi dan/
atau swasta, di bawah kendali badan militer atau lainnya. Namun, bangunan penjara
bahkan dalam keadaan kebutuhan yang akut harus dijalankan dengan hati-hati, sebagai
bagian dari paket komprehensif yang mencakup rehabilitasi dan reformasi sistem
peradilan pidana secara keseluruhan.
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Dalam semua hal penting bahwa proses penilaian dan perencanaan yang tepat terjadi
sebelum bangunan apapun didirikan untuk memastikan bahwa sumber daya yang
berharga tidak terbuang dalam jangka panjang, dengan membangun penjara yang tidak
cocok dalam lingkungan atau budaya tertentu atau yang tidak mencerminkan nilai-nilai
inti dan prinsip-prinsip manajemen dimana sistem penjara siap beroperasi.
Bab ini memberikan gambaran singkat tentang pertimbangan utama, termasuk
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kebutuhan perbaikan atau
pembangunan penjara. Bab ini juga memberikan gambaran tentang langkah-langkah
yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas penjara dengan meningkatkan
pengelolaan ruang penjara. Isu-isu yang sama juga dibahas dalam terbitan ICRC Water,
Sanitation, Health and Habitat in Prisons ‘Supplementary Guidance’, 2012 (Air, Sanitasi,
Kesehatan dan Habitat di Penjara ‘Panduan Tambahan’), yang memberikan panduan
operasional praktis bagi mereka yang terlibat dalam pemberian nasihat dan pelaksanaan
keseluruhan persoalan dalam pembuatan kapasitas. Hal ini juga menjadi pengamatan
berulang oleh ICRC, selama bertahun-tahun, bahwa sulit untuk mengelola fasilitas
seringkali merupakan hasil dari perencanaan yang lemah. Khususnya, kurangnya
proses perencanaan komprehensif, yang menghilangkan langkah-langkah dalam proses
dan tidak melibatkan kisaran keahlian yang diperlukan, semuanya terdengar mustahil
untuk membangun fasilitas yang sesuai dengan standar internasional dan memenuhi
kebutuhan tahanan dan staf.
1.

Penilaian dan perencanaan

Cara sistem penjara berkembang dipengaruhi oleh kebijakan peradilan pidana, yang,
pada gilirannya, dipengaruhi oleh politik, budaya dan nilai-nilai yang dominan dalam
masyarakat di mana sistem itu berada, seperti tujuan yang ditekankan dari bab-bab
sebelumnya. Dengan demikian, semua keputusan penting tentang manajemen dan
reformasi sistem penjara, termasuk yang berhubungan dengan memperbarui atau
memperluas lahan penjara, harus dilakukan dalam konteks kerangka yang lebih luas.
Untuk membuat hal ini mungkin, perlu ada proses perencanaan yang luas dan dinamis,
yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan peninjauan yang akurat dan
memodifikasi keputusan secara teratur. Hal ini disebut sebagai perencanaan strategis.
Titik awal dari suatu proses perencanaan, jika belum dilakukan, harus menentukan
nilai-nilai inti dari seluruh sistem peradilan pidana di mana penjara ada di dalamnya dan
tujuan dari sistem itu. Nilai-nilai inti dan tujuan tersebut harus dipandu oleh standar dan
norma-norma internasional dan regional. Dengan demikian, mereka akan mencakup
tujuan untuk menggunakan penjara secara hemat, seperti yang direkomendasikan oleh
standar tersebut, serta memastikan bahwa tahanan ditampung dalam lingkungan di
mana martabat manusia mereka dihormati dan reintegrasi sosial mereka didukung.
Keputusan untuk membarui atau membangun penjara baru harus sesuai dengan nilainilai inti tersebut.
Sangat penting bahwa proses perencanaan selalu dimulai dengan penilaian awal
terhadap fasilitas dan kemampuan yang ada. Penilaian semacam itu harus melihat
tidak hanya pada sistem penjara, tetapi juga pada sistem sanksi non-penahanan dan
langkah-langkah dalam mengembangkan keseluruhan pemahaman dari sistem sanksi.
Hal ini memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk membuat hubungan yang
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lebih baik antara kedua sistem, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dari
kerangka legislatif dan peraturan untuk memperkenalkan dan meningkatkan layanan.
Membentuk hubungan tersebut akan membantu menentukan respon yang benar yang
akan membawa pada perubahan jangka panjang. Misalnya, penilaian penjara sendiri
dapat mengidentifikasi bahwa ada banyak tahanan dengan ketergantungan narkoba
di penjara tetapi kurangnya layanan dan program perawatan. Dengan tidak adanya
penilaian yang lebih luas, respon mungkin berfokus secara eksklusif pada peningkatan
pelayanan dan program pengobatan di penjara. Namun, jika penilaian mencakup jenis
pelanggaran yang dilakukan para tahanan ini, kerangka hukum dan kebijakan hukuman
dalam yurisdiksi tertentu, termasuk dalam kaitannya dengan narkoba, dan ketersediaan
layanan pengobatan di masyarakat, respon mungkin menjadi keputusan untuk mengubah
kerangka hukum dan kebijakan hukuman dalam memungkinkan pengalihan orang
dengan ketergantungan obat yang telah melakukan pelanggaran ringan pada pelayanan
masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan dalam masyarakat bagi pengobatan
ketergantuangan narkoba. Jika ini tercapai, maka akan ada sejumlah kecil orang di
penjara dengan kebutuhan perawatan ketergantungan narkoba dan pihak berwenang
tidak perlu merencanakan perluasan besar-besaran terhadap layanan dan program
berbasis penjara. Dengan kata lain, penilaian skala luas yang meliputi sistem sanksi
secara keseluruhan dapat mempengaruhi kebijakan. Dengan cara ini pengembangan
kebijakan pengelolaan penjara tidak hanya akan reaktif, tetapi juga proaktif.
Demikian pula, ketika merencanakan pemeliharaan, memperbarui dan perluasan lahan
penjara diletakkan dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara kepadatan dan
praktek pengelolaan penjara juga akan menjadi lebih jelas. Dalam perspektif yang lebih
luas, respon terhadap kepadatan mungkin untuk meningkatkan penggunaan metode
pembebasan dini (awal) dan pemindahan ke penjara dengan keamanan yang tak terlalu
ketat dibandingkan membangun penjara dengan kapasitas baru, jika penilaian juga telah
mengidentifikasi bahwa kesempatan-kesempatan semacam itu tidak dimanfaatkan.
(Lihat bab G, sub bab 1.1)
1.1 Memperkirakan pertumbuhan jumlah tahanan dan pelaku tindak pidana
Salah satu elemen kunci dari proses penilaian dan perencanaan adalah identifikasi
kecenderungan masa lalu dan masa depan yang akan berdampak pada jumlah
tahanan dalam fasilitas penahanan dan pelaku tindak pidana yang menjalani sanksi
masyarakat.
•

Metodologi yang paling dapat diandalkan untuk menentukan perkiraan
pertumbuhan jumlah tahanan dan pelaku adalah pertama-tama melihat
kecenderungan
pertumbuhan di masa lalu dan memperkirakan
kemungkinannya di masa depan.

•

Kemudian perlu menentukan dampak dari perubahan kebijakan dan
perundang-undangan, serta realitas politik di suatu negara atau wilayah dan
menyesuaikan perhitungan kecenderungan masa depan yang sesuai.

Harus ada perspektif perencanaan tiga hingga lima tahun yang akan membantu
administrator penjara untuk memutuskan apakah kapasitas baru itu diperlukan, rencana
singkat hingga jangka menengah untuk perluasan kapasitas penjara melalui berbagai
metode awal memanfaatkan fasilitas yang ada dan jika diperlukan, mengembangkan
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pilihan untuk perluasan dan pembangunan penjara baru di masa mendatang. Karena
penjara baru biasanya memakan waktu setidaknya tiga tahun untuk merancang dan
membangun dan harus bertahan selama puluhan tahun, telah disarankan bahwa
rencana negara atau bangsa harus diarahkan sejauh mungkin. Banyak pemerintah
telah menemukan bahwa periode 10 tahun tepat untuk memproyeksikan kebutuhan
dan memiliki cukup waktu untuk "menghemat" dana besar yang dibutuhkan untuk
membangun beberapa fasilitas baru.364
Dalam situasi konflik, perencanaan jangka panjang adalah jarang menjadi hal yang
mungkin atau tepat. Dalam situasi krisis, terutama di mana perubahan mendadak
bisa terjadi misalnya penangkapan dan penahanan masal atau bencana alam, rencana
darurat harus dilaksanakan. Situasi sementara semacam ini seharusnya tidak menjadi
dasar perencanaan jangka panjang karena halangan ini seringkali dengan cepat diatasi
oleh keputusan eksekutif untuk melepaskan sebagian besar mereka yang ditahan dalam
keadaan seperti itu.
Perkiraan harus diperbarui secara teratur dengan menggunakan metodologi yang sama,
karena hal ini memberikan dukungan administrator dan keuangan dengan kemampuan
perencanaan dan membuat keputusan yang tepat mengenai penyesuaian kebijakan sistem
peradilan pidana, termasuk identifikasi strategi alternatif dan kapasitas penjara.365
1.2. Komponen lain dari penilaian komprehensif
Agar keputusan strategis memungkinkan perencanaan yang efektif untuk rencana
jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam mengurangi kepadatan, penilaian
akan menjadi praktik yang baik bila juga mencakup:
•

Kerangka legislatif yang berlaku untuk penahanan dan sanksi pidana
praperadilan, serta kecenderungan hukuman dan penggunaan penahanan
pra-ajudikasi dalam realitanya;

•

Profil pelaku, termasuk pelanggaran yang dilakukan, hukuman yang dijatuhkan,
rehabilitasi dan kebutuhan pengobatan, jenis kelamin dan profil usia;

•

Penilaian dari semua lembaga dalam sistem penjara untuk menentukan
kapasitas, populasi sebenarnya, kondisi, kekurangan dan potensi di setiap
penjara individu;

•

Penilaian terhadap organisasi, infrastruktur dan implementasi sistem tindakantindakan non-penahanan dan sanksi;

•

Biaya hukuman penjara di lembaga-lembaga yang berbeda, berbagai sanksi
dan langkah-langkah masyarakat, biaya estimasi perbaikan penjara yang perlu
diperbarui, perkiraan biaya membangun penjara baru dan pemeliharaannya,
termasuk biaya layanan dan program yang perlu disediakan.

364
Lihat Goble, R.T., The International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime
Prevention and Criminal Justice Program and the International Corrections and Prisons Association, Correctional Facilities
Needs Assessment and Master Planning, Planning Manual, the International Scientific and Professional Advisory Council of the
United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme and the International Corrections and Prisons Association,
disiapkan oleh Robert T. Goble, Juni 2004, hal. 6.
365
Lihat ibid., hal. 11-13 f diskusi rinci tentang peramalan dan metode apa yang dapat digunakan.
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2.

Menentukan Strategi

Langkah selanjutnya bagi para pengambil keputusan yaitu memutuskan respon strategis
terhadap data yang disajikan. Dengan demikian proses konsultasi sangat diinginkan
untuk memastikan bahwa strategi diputuskan sejalan dengan kenyataan dan sumber
daya yang tersedia dalam jangka pendek, menengah dan panjang dan bahwa hal itu
diterima oleh semua aktor yang terlibat.
Konsultasi tersebut akan melibatkan lembaga-lembaga peradilan pidana dan aktor kunci,
perwakilan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan seperti
perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan kejuruan, pekerjaan, penyedia layanan di
masyarakat, profesional kesehatan, psikolog, pekerja sosial, ahli keamanan penjara
dan perwakilan dari masyarakat sipil. Anggaran dan keuangan kementerian juga harus
dilibatkan. Tingkat kepercayaan yang diletakan pada penggunaan penjara dibandingkan
dengan penggunaan pengawasan dan sanksi berbasis masyarakat harus didiskusikan
dan disepakati selama proses konsultatif ini. Proses ini akan menentukan pendekatan
dan arah rencana; keseimbangannya antara perampasan kemerdekaan dan pengawasan
masyarakat; dan dukungannya terhadapi "nilai-nilai inti dan tujuan" ditentukan pada
awal proses. Memiliki biaya aktual dan perkiraan biaya yang tersedia bagi pengambil
keputusan akan menjadi nilai keputusan strategis yang terlalu besar untuk didasarkan
pada realitas sumber daya. Hal ini juga bisa memberikan dorongan tambahan pada
preferensi terhadap tindakan non-penahanan, dengan mempertimbangkan biayanya
yang lebih rendah.
Dalam memutuskan apakah akan membangun penjara baru, menambah atau membarui
yang sudah ada atau justru tidak membangun, isu-isu berikut harus dipertimbangkan:
•

Jika tingkat hunian penjara tinggi, jumlah tahanan pra-ajudikasi besar dan/
atau pertumbuhan dan pertumbuhan yang diharapkan dari populasi penjara
signifikan (misalnya lebih tinggi dari pertumbuhan demografi populasi umum),
memperluas kapasitas penjara mungkin diperlukan, sebagai salah satu unsur
dari strategi untuk mengurangi penjara yang padat.

•

Dalam kasus tersebut, dan berdasarkan hasil dari penilaian awal, pertimbangan
pertama harus diberikan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi
mengurangi jumlah tahanan yang ada, beberapa di antaranya telah diusulkan
dalam Panduan ini.

•

Bila kepadatan telah mencapai tingkat kritis (kadang-kadang dianggap
sama dengan 120 persen)366 dan perlu dikurangi segera untuk menghindari
krisis besar, pembangunan penjara baru tidak akan efektif dalam memenuhi
kebutuhan langsung, mengingat bahwa membangun fasilitas baru akan
memakan waktu sekitar tiga tahun. Pilihan lain, seperti amnesti, pedoman
pembebasan dini dan redistribusi tahanan dalam sistem penjara perlu
dipertimbangkan, serta perluasan kapasitas penjara.

•

Memperluas ruang dalam fasilitas yang sudah ada: Bila keputusan strategis
untuk memperluas kapasitas penjara telah diambil, pertimbangan utama
dalam perencanaan adalah untuk menentukan apakah lebih layak untuk

366
Sebuah definisi yang digunakan oleh Komite Eropa tentang Masalah Pidana (CDPC) (lihat Carranza, Crime,
Criminal Justice and Prison in Latin America, op. cit., hal. 59).
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menambah penjara yang sudah ada atau membangun penjara baru. Ukuran
yang direncanakan dari setiap kapasitas penjara yang diperluas dapat
mempengaruhi keputusan ini seperti penilaian apakah fasilitas yang sudah
ada dapat terpelihara dengan baik di masa depan dan memiliki sisa umur
yang cukup bermanfaat untuk tujuannya. Perluasan yang terbatas mungkin
sebaiknya diwujudkan dengan memaksimalkan penggunaan ruang penjara
yang ada dengan meningkatkan pengelolaan kapasitas penjara yang dituangkan
dalam bab G dan pada sub bab 3 berikut ini dan/atau dengan memperkenalkan
modifikasi arsitektur kecil dipenjara yang ada.
•

Membangun penjara baru: Jika fasilitas penjara yang ada (semua atau sebagian)
dalam kondisi buruk, tidak menyediakan akomodasi yang sesuai dengan standar
internasional, dan jika kondisi tersebut diperparah oleh tingkat kepadatan,
jelas pertimbangan perlu diberikan untuk memperbarui dan memperluas
fasilitas. Pertimbangan tersebut mungkin termasuk membangun fasilitas baru
dan menutup yang sudah ada yang tidak dapat menyediakan fasilitas yang
memadai karena lokasi, ciri desain, kurangnya sumber air yang cukup dan
listrik, dll.

•

Mungkin juga perlu membangun penjara baru jika distribusi geografis penjara
yang ada tidak menjamin bahwa para narapidana ditahan dekat dengan
rumah mereka, sampai pada tingkat yang mungkin, atau jika itu mengarah
pada kepadatan di beberapa fasilitas, dengan redistribusi tahanan di antara
fasilitas yang berbeda tidak menjadi pilihan yang tepat (misalnya karena itu
berarti bahwa mereka akan berada jauh dari rumah mereka, bahwa lokasi para
tahanan pra-ajudikasi tidak cukup dekat dengan pengadilan).

•

Di negara-negara pasca-konflik, sistem penjara keseluruhan, dengan sejumlah
penjara dengan tingkat keamanan yang berbeda, mungkin perlu dibangun
kembali untuk memastikan bahwa tahanan yang ditampung dalam kondisi
baik.

•

Biaya: Umumnya biaya pembangunan penjara mahal dan sangat penting
bahwa pertimbangan yang cermat perlu ditujukan pada biayanya, termasuk
biaya yang sedang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan fasilitas.
Penting untuk mengembangkan analisis biaya terhadap perkiraan umur
bangunan tambahan atau bangunan penjara baru. Hal ini akan memungkinkan
badan pendanaan atau pemerintah memperoleh pemahaman yang mendalam
tentang berbagai komponen biaya, pemicu biaya, dan kebutuhan yang ada saat
ini.

•

Sementara kepentingan ekonomi memerlukan biaya yang harus diminimalkan,
keputusan untuk meningkatkan infrastruktur penjara harus disertai dengan
penyediaan dana yang memadai untuk memastikan pelaksanaan yang
efektif dari kebijakan dan prinsip-prinsip desain yang baik, termasuk yang
berhubungan dengan penciptaan penjara yang memberikan kondisi penjara
yang dapat diterima dan mendukung kesejahteraan mental dan reintegrasi
sosial yang efektif.
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3.

Memaksimalkan penggunaan kapasitas penjara yang sudah ada

3.1 Memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara
Dalam banyak sistem penjara, kepadatan dialami dalam beberapa penjara yang terletak
di pusat kota, dalam fasilitas penahanan pra peradilan atau penjara dengan tingkat
kemanan tinggi, sedangkan penjara dengan tingkat keamanan rendah, penjara terbuka
dan semi terbuka mungkin kurang dimanfaatkan. Penjara dengan tingkat kemanan
tinggi sangat mahal dalam pemeliharaan dan pengoperasian. Di banyak negara, tahanan
yang tinggal dalam fasilitas tersebut telah dialokasikan di sana berdasarkan kejahatan
yang mereka lakukan dan bukan atas dasar penilaian yang tepat pada risiko keamanan
mereka.
Jadi, jika kepadatan dialami di beberapa penjara, tapi tidak pada penjara lain, langkahlangkah berikut dapat dipertimbangkan:
•

Berdasarkan penilaian risiko mereka, para tahanan yang dipilih dapat
dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah,
untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan dalam penjara dengan tingkat
keamanan yang lebih tinggi, dan juga menyediakan kondisi yang lebih baik
untuk reintegrasi sosial tahanan.

•

Dalam konteks ini, penjara terbuka dan semi terbuka lebih banyak digunakan,
di mana para tahanan dapat memiliki hubungan yang lebih dekat dengan
masyarakat dan di mana kesempatan kerja mereka dapat ditingkatkan dengan
pekerjaan di luar penjara.

•

Dalam mengambil langkah-langkah yang disarankan di atas, penting untuk
tidak memindahkan tahanan lebih jauh dari rumah mereka, yang akan
membatasi kunjungan keluarga, dan tidak untuk memindahkan tahanan
pra-ajudikasi lebih jauh dari pengadilan yang bertanggung jawab atas kasus
mereka.

3.2 Memaksimalkan kapasitas dalam penjara individu
Otoritas penjara juga dapat mengambil sejumlah langkah untuk meringankan kepadatan
dalam penjara mereka, di mana semua langkah-langkah lain, seperti transfer ke penjara
lain, memaksimalkan penggunaan metode pembebasan dini dan cuti penjara (lihat bab
G, bagian 1.1) sudah digunakan.
•

Semua bangunan yang mampu digunakan sebagai tahanan diperiksa dan
dilakukan perbaikan hingga kondisinya layak untuk untuk dijadikan tempat
tinggal. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan modifikasi sederhana
atas ruang yang tidak terpakai atau ruang yang digunakan untuk tujuan
lain dapat diubah menjadi hunian tempat tinggal. Dengan demikian, harus
ada pertimbangan yang matang terhadap keuntungan dan kerugian dari
penempatan kembali bangunan yang sudah ada. Misalnya, mengubah bengkel
menjadi asrama akan meningkatkan daya tampung namun mengorbankan
peluang aktivitas. Bila bangunan yang diubah menjadi penampungan manusia,
maka harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan
kebersihan, keamanan, ventilasi, pencahayaan dan akses ke fasilitas sanitasi.

179

180

PANDUAN TENTANG STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

•

Tahanan bisa didistribusikan dalam penjara dengan lebih bijaksana. Misalnya,
tahanan berisiko rendah dapat ditampung di area yang tingkat pengamanannya
kurang, tahanan yang diizinkan untuk menghabiskan periode terpanjang di
luar sel dapat ditampung di area-area yang paling padat dari penjara, sebagai
langkah jangka pendek, sementara langkah-langkah lain diambil untuk
mengurangi kepadatan semacam itu.

Tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur susun
dapat diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel dan asrama. Bila
tempat tidur susun digunakan maka harus diperhatikan bahwa semua tahanan memiliki
akses ke ventilasi yang memadai dan keseluruhan ruang yang tersedia dalam sel tetap
dalam kondisi yang disarankan. Lihat Komite Internasional Palang Merah (ICRC),
‘Air, Sanitasi, Kebersihan dan Habitat di Penjara ‘Panduan Tambahan’’2012, bab 3.
4.

Mengembangkan sebuah rencana induk

Jika keputusan diambil untuk membangun penjara baru, program perluasan yang
diusulkan harus konsisten dengan ketentuan dari keseluruhan rencana induk untuk
sistem penjara, di bila ada, yang memberikan petunjuk keseluruhan pada arah, kebijakan,
strategi bangunan, panduan lokasi dan target anggaran untuk membantu desain
arsitektur, perbaikan dan pembangunan setiap fasilitas yang akan datang, tergantung
pada hasil penilaian dan keputusan strategis.367 Bila rencana tersebut tidak ada, praktek
yang baik akan mendorong pengembangan rencana tersebut yang kemudian dapat
digunakan untuk menginformasikan proposal khusus untuk perluasan kapasitas.368
Pengembangan rencana induk mencakup langkah-langkah berikut:369
•

Menentukan nilai-nilai inti yang menjadi dasar keputusan departemen penjara
tentang sistem pengelolaan dan pengembangan.

•

Menentukan tujuan sistem penjara dan masing-masing penjara.

•

Melakukan penilaian kebutuhan untuk menentukan kapasitas dan kemampuan
lembaga yang ada dan menganalisis populasi dan kecenderungan penjara (lihat
sub bab 1).

•

Membuat rencana dari seluruh sistem sanksi (penjara dan sanksi nonpenahanan) untuk memastikan strukturnya menyediakan berbagai fungsi
dan kapasitas penjara, serta pilihan tugas pelaksanaan sanksi non-penahanan,
melayani kelompok yang berbeda atau klasifikasi tahanan.

Proses penyusunan rencana induk awal akan bergantung pada berbagai faktor termasuk
jumlah penjara dalam sistem serta pengetahuan personil kunci yang terlibat dalam
proses perencanaan. Rencana induk harus diperbarui setiap tahun.

367
368
369

Fasilitas Pemasyarakatan Membutuhkan Penilaian dan Rencana Induk, hal.18
ICRC, Practical Guidance, op.cit., hal 74.
Ibid. hal. 74-75
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5.

Strategi manajemen untuk penjara

Bila sistem penjara sedang didirikan kembali atau secara substansial diperbarui, ada
kebutuhan untuk pengembangan strategi yang komprehensif dalam memandu proses
perubahan.
Strategi pengelolaan sistem penjara harus dikembangkan oleh tim multidisiplin dan
harus mencakup:370
•

Tujuan sistem penjara dan filosofi yang ditekankan

•

Layanan dan fasilitas disediakan di setiap penjara dan hubungan fungsional di
antaranya.

•

Kebijakan operasional kunci mencakup sistem dan waktu pengoperasian,
pendekatan pengawasan dan keamanan

•

Jumlah dan jenis tahanan.

•

Berbagai program dan aktivitas yang diusulkan

•

Layanan dan fasilitas dalam setiap hunian dan sel.

•

Ukuran total penjara dalam parameter eksternal, ukuran hunian asrama,
ruangan dan sel.

•

Anggaran proyek dan jadwal pembangunan rancangan

•

Struktur manajemen, struktur organisasi staf dan jumlah staf (penahanan,
administrasi, program, industri, kesehatan, pemeliharaan dll).

Pentingnya menjelaskan pengoperasian sistem penjara adalah untuk memastikan bahwa
rancangannya mendukung operasi, bukan rancangan yang mengarah ke modifikasi dalam
operasi, karena itu merusak refleksi dari nilai-nilai inti dan pencapaian tujuan.371
6.

Prinsip perencanaan kunci

Menurut standar internasional dan praktik manajemen penjara yang baik, prinsip utama
yang perlu dipertimbangkan selama proses perencanaan meliputi hal-hal berikut ini.
6.1. Lingkungan yang tidak terlalu membatasi
Rencana induk harus menyediakan berbagai fungsi dan kapasitas penjara bagi sistem
penjara yang melayani kelompok yang berbeda atau klasifikasi tahanan, berdasarkan
pada prinsip penampungan tahanan dalam lingkungan yang tidak terlalu membatasi,
dipandu oleh penilaian dan klasifikasi individu mereka. Prinsip ini berarti bahwa sebagian
besar tahanan dapat ditahan dalam penjara dengan tingkat keamanan menengah hingga
rendah dan sejumlah besar tahanan mungkin akan ditahan di penjara semi terbuka
dan terbuka. Penjara tersebut sering kurang dimanfaatkan, bukan karena faktor risiko
obyektif, dan peningkatan penggunaan mereka harus berada di antara pilihan yang
dipertimbangkan. (Lihat juga Bab G, sub bab 1.1 dan sub bab 3.1 di atas.)

370
371

Seperti dinyatakan ICRC, Practical Guidance, op. cit., hal. 75
ICRC, Practical Guidance, op. cit., hal. 75.
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Sebuah penilaian risiko tahanan yang tepat, dilakukan berdasarkan kriteria dan peralatan
penilaian yang dapat diandalkan, memungkinkan manajemen penjara mengidentifikasi
tahanan yang huniannya berada dalam fasilitas dengan tingkat keamanan yang tinggi
benar-benar terjustifikasi. Mereka merupakan jumlah yang sangat kecil dari total
populasi penjara.
Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa masih ada dana tersisa, karena biaya
dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian penjara dengan tingkat
keamanan rendah cenderung rendah.
6.2. Lokasi
Menempatkan penjara dalam jarak yang masuk akal dan memiliki hubungan dekat
dengan masyarakat dimana memiliki ikatan terdekat dengan tahanan dianggap sebagai
praktik yang baik. Hal ini memungkinkan adanya fasilitasi kontak yang berlangsung
antara tahanan, keluarga dan komunitas mereka yang merupakan syarat penting untuk
rehabilitasi yang efektif. Penjara juga harus dekat dengan pasokan air dan jaringan listrik
yang memadai. Harus ditempatkan dekat dengan pusat kota, yang dapat menyediakan
sejumlah layanan yang sesuai dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil,
termasuk perawatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi tahanan, serta
sekolah-sekolah bagi keluarga staf.
Sebuah penjara yang ditujukan untuk tahanan pra-ajudikasi harus terletak dekat dengan
pengadilan di mana kasus mayoritas tahanan akan disidang.
Lokasi terpencil yang mungkin menawarkan harga lahan yang lebih murah, mungkin
terbukti menjadi kurang ekonomis dalam jangka panjang, karena akan ada biaya tinggi
untuk transportasi barang dan jasa, kebutuhan mensubsidi biaya hunian staf atau
memberikan insentif bagi staf untuk hidup di daerah terpencil, kesulitan yang dihadapi
dalam pelayanan (pendidikan, kesehatan, medis, darurat) yang dibutuhkan di penjara
dan biaya yang dikeluarkan untuk menarik minat staf ahli datang ke lokasi terpencil.372
Selain itu, staf yang pindah ke daerah-daerah terpencil sering mengalami tingkat stres
yang tinggi dan absen dari tugasanya, terutama ketika mereka terpisah dari keluarga
mereka.
6.3. Ukuran
SMR menyatakan bahwa: "diharapkan bahwa jumlah tahanan di pemasyarakatanpemasyarakatan tertutup tidak boleh terlalu besar karena bisa mengahalangi pengobatan
individualisasi. Di beberapa negara dipercaya bahwa populasi pemasyarakatan tersebut
tidak boleh melebihi angka lima ratus. Dalam penjara terbuka, populasinya harus sekecil
mungkin."373 Dan "Di sisi lain, ada keinginan untuk mempertahankan penjara yang
begitu kecil dimana fasilitas yang tepat tidak dapat disediakan."374
Sementara pertimbangan keuangan jangka pendek telah menyebabkan banyak yurisdiksi
memilih lebih banyak penjara yang besar untuk menghemat biaya infrastruktur
372
373
374

Ibid. hal. 78.
SMR, Aturan 63 (3).
SMR, Aturan 63 (4).
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dan layanan, sedang perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan tujuan
keseluruhan dari sistem peradilan pidana, lebih memilih penjara yang lebih kecil.
Secara umum dipercaya bahwa penjara yang lebih kecil cocok untuk mendukung
kesejahteraan mental dan reintegrasi sosial.375 Komentator telah menyarankan jumlah
tahanan maksimum antara 100 dan 600. Jauh di atas ukuran ini, dinyatakan bahwa
pengawasan ketat dan konsentrasi yang berlebihan pada rutinitas tidak akan terelakkan,
anonimitas dijaga dan lingkungan penjara akan cenderung ke arah pelembagaan yang
lebih ektensif, pengabaian dan keamanan yang kejam.376 Penelitian menunjukkan bahwa
penjara yang lebih kecil lebih cocok untuk penerapan prinsip manajemen penjara yang
konstruktif, menyediakan lingkungan di mana kebutuhan reintegrasi sosial narapidana
dapat lebih efektif dipenuhi dan hubungan positif antara tahanan dan staf dapat dibina,
yang merupakan elemen penting dari keamanan yang dinamis.
Meskipun sulit untuk diukur dalam jangka panjang, penjara yang lebih kecil yang
mendukung reintegrasi sosial atau setidaknya mengurangi bahaya dalam penjara,
mempunyai kemungkinan menghemat dana dengan cara berkontribusi terhadap
perpindahan tempat tinggal dan karena itu mengurangi pengulangan tindak pidana.
6.4. Sistem sanksi masyarakat
Rencana induk juga harus mencakup ketentuan sistem sanksi masyarakat, termasuk
layanan dan program pengobatan yang akan diberikan untuk sejumlah orang yang
diperkirakan menerima sanksi non-penahanan, sesuai keputusan strategis yang diambil
di awal dan proyeksi untuk jenis pelanggaran yang diperkirakan akan dilakukan.
Memasukan opsi penahanan dan non-penahanan dalam satu rencana induk akan
menunjukkan bagaimana suatu sistem yang lebih baik dapat memberikan hirarki
komprehensif terhadap pilihan tugas, dari yang kurang restriktif hingga ke tingkat
tertinggi dan dapat lebih menginformasikan pengembangan kebijakan peradilan pidana
secara keseluruhan.
Untuk panduan rinci tentang arsitektur penjara, prinsip-prinsip desain umum, pasokan
air, sanitasi, fasilitas kebersihan, pemeliharaan penjara dan perencanaan pembangunan
atau rehabilitasi penjara, lihat "Air, Sanitasi, Kebersihan dan Habitat di Lapas, Panduan
Tambahan" 2012.

375
Lihat, misalnya, Fairweather, L., "Psychological effects of the prison environment", dalam Fairweather, L. Dan
McConville S (eds), Prison Architecture, Policy, Design and Experience, 2003, hal. 37.
376
Ibid. hal. 37 (Di Inggris, Lord Justice Woolf mengusulkan maksimal 400, sedangkan dokumen pedoman resmi,
Prison Design Briefing System, menyarankan 600. Di Australia, kapasitas 500 dianggap sebagai angka maksimum)
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REKOMENDASI KUNCI
PENILAIAN
Untuk pembuat kebijakan dan aktor peradilan pidana, termasuk manajemen penjara
•

Untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan peradilan pidana yang relevan dan perkembangan
di negara, untuk menginformasikan pada para pembuat keputusan tentang apakah perluasan
penjara dibutuhkan dan, jika demikian, jenis dan kapasitas yang diperlukan. Untuk memastikan
bahwa penilaian tidak hanya mencakup sistem penjara tetapi juga sistem sanksi dan tindakantindakan non-penahanan, dan bahwa itu adalah kegiatan rutin.

•

Sebagai bagian dari proses peramalan, untuk mengidentifikasi masa lalu dan kecenderungan
masa depan yang diharapkan yang akan berdampak pada jumlah tahanan dalam sistem
peradilan pidana, dan untuk menyertakan sebuah analisis profil dari pelaku, untuk meramalkan
potensi penggunaan sanksi non-penahanan dan kebutuhan rehabilitasi pelaku dan tahanan.

MENENTUKAN STRATEGI
Untuk pembuat kebijakan, manajemen penjara, aktor peradilan pidana lain, dan layanan dan
kelompok terkait dalam masyarakat
•

Untuk memastikan bahwa proses konsultasi yang ekstensif dilakukan untuk memastikan bahwa
strategi yang ditentukan mencerminkan realitas dari konteks yang spesifik, termasuk sumber
daya yang tersedia dan bahwa itu diterima oleh semua aktor yang terlibat. Tingkat kepercayaan
yang diletakan pada penggunaan penjara dibandingkan dengan penggunaan pengawasan dan
sanksi berbasis masyarakat harus didiskusikan dan disepakati selama proses konsultatif ini.

•

Untuk mempertimbangkan pelaksanaan strategi peradilan pidana jangka panjang, yang
diuraikan dalam Panduan ini, sebelum mempertimbangkan peningkatan kapasitas penjara
untuk mengurangi kepadatan, dengan mempertimbangkan bahwa membangun penjara baru
tidak saja merupakan solusi yang berkelanjutan pada masalah kepadatan penjara.

•

Apabila perluasan penjara diusulkan dan diterima dalam jangka pendek, untuk terus
memberikan pertimbangan strategi perencanaan dan kebijakan jangka panjang dan untuk
mempertimbangkan berbagai pilihan praktik dan kebijakan peradilan pidana untuk mencapai
hasil yang lebih sesuai.

•

Untuk memastikan bahwa keputusan untuk meningkatkan infrastruktur penjara disertai dengan
penyediaan dana yang memadai untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kebijakan
dan prinsip desain yang baik, termasuk dengan yang berhubungan dengan penciptaan
penjara yang memberikan kondisi yang dapat diterima, mendukung kesejahteraan mental dan
reintegrasi sosial yang efektif.

MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN KAPASITAS PENJARA YANG SUDAH ADA
Untuk otoritas penjara
Memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara
•

Tahanan yang dipilih dapat ditransfer ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah,
untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan penjara dengan tingkat keamanan yang lebih
tinggi.

•

Dalam konteks ini, penjara terbuka dan semi terbuka akan lebih banyak digunakan.
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Memaksimalkan kapasitas dalam penjara individu
•

Semua bangunan yang bisa dijadikan tempat tinggal tahanan dapat diperiksa dan diperbaiki
hingga menjadi tempat tinggal yang layak.

•

Tahanan bisa disebar di dalam penjara dengan lebih bijaksana.

•

Tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur susun dapat
diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel dan asrama sementara masih
menghormati syarat yang direkomendasikan untuk sel dengan beberapa penghuni.

PERENCANAAN PERLUASAN PENJARA
•

Untuk memulai proses perencanaan dengan menentukan nilai-nilai inti dari sistem peradilan
pidana tempat di mana penjara diletakkan dan tujuan dari sistem itu, dengan pedoman dari
standar dan norma-norma internasional; mengidentifikasi dan menentukan peran masa depan
dari kapasitas yang diperluas dalam sistem penjara secara keseluruhan dan fungsi tertentu dari
masing-masing penjara.

•

Untuk mempertimbangkan persiapan master plan yang memberikan panduan keseluruhan
untuk arah, kebijakan, strategi pembangunan, panduan lokasi dan target anggaran untuk
membantu desain arsitektur, perbaikan dan pembangunan setiap fasilitas di masa mendatang,
termasuk layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan pelaksanaan sanksi dan
tindakan-tindakan non-penahanan.

ELEMEN PERENCANAAN KUNCI
•

Untuk mendasarkan perluasan penjara atau rencana renovasi pada prinsip menampung tahanan
dalam lingkungan yang tidak terlau restriktif, berdasarkan penilaian risiko individu. Dengan
demikian mempertimbangkan perluasan penggunaan penjara terbuka dan semi terbuka.

•

Untuk memastikan bahwa penjara terletak dalam jarak yang wajar dengan masyarakat dimana
para tahanan memiliki ikatan terdekat dan pasokan air dan listrik yang memadai, pelayanan
kesehatan dan lainnya.

•

Untuk memberikan preferensi ke penjara yang lebih kecil, yang telah terbukti lebih cocok untuk
menerapkan manajemen yang lebih baik, meningkatkan reintegrasi sosial dan kesejahteraan
mental dari tahanan dan staf.
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BAB I. 		 RENCANA TINDAKAN UNTUK MENGURANGI
KEPADATAN DALAM PENJARA
Bab ini menyatukan rekomendasi kunci yang dibuat dalam Panduan ini untuk membantu
pihak berwenang mengembangkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang
untuk mengurangi kepadatan di penjara dalam yurisdiksi mereka. Referensi dibuat
untuk bab yang bersangkutan, di mana pedoman yang lebih rinci disarankan.
1.

Penilaian

Sebagai titik awal, pengembangan strategi dan kebijakan di setiap negara harus
didasarkan pada keadaan di negara itu dan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi
dan karena itu harus dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap situasi tersebut.
Penilaian demikian dapat mencakup tinjauan undang-undang pidana, pengoperasian
sistem peradilan pidana dan tantangan yang dihadapi, penggunaan penahanan praajudikasi, pelaksanaan undang-undang, kebijakan dan kecenderungan hukuman,
pelaksanaan langkah non-penahanan dan sanksi, tingkat kepadatan di penjara, profil
tahanan, kecenderungan dalam tingkat hukuman penjara, layanan yang ditawarkan di
masyarakat untuk tindakan non-penahanan dan sanksi, kerja sama antara layanan di
masyarakat dan otoritas peradilan pidana, akses ke bantuan hukum, antara lain, dibahas
dalam Panduan ini.
Penilaian semacam itu sangat penting khususnya untuk pengembangan strategi jangka
menengah dan jangka panjang untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan mereka.
Penilaian harus diulang secara berkala untuk meninjau kemajuan dan merevisi kebijakan
dan rencana.
2.

Strategi jangka pendek

2.1. Membebaskan tahanan
Di negara-negara yang tingkat kepadatan sangat tinggi, langkah langsung
dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan manajemen penjara dalam menghindari
krisis kesehatan dan memastikan bahwa tahanan ditahan dalam kondisi yang tidak
melanggar martabat kemanusiaan mereka.
Langkah-langkah jangka pendek yang dipertimbangkan mencakup:
•

Amnesti: Amnesti dapat diimplementasikan, dengan mempertimbangkan
perlindungan yang direkomendasikan yang dibahas dalam bagian II, Bab B,
sub bab 11.

•

Pembebasan karena belas kasihan dan mekanisme pembebasan lainnya:Pembebasan
karena belas kasihan dan mekanisme pembebasan nasional lainnya dapat
digunakan/ditingkatkan dan prosedur untuk mengajukan permohonan
pembebasan tersebut dapat ditinjau dan disederhanakan, bila diperlukan.
Lihat bagian II, bagian bab B sub bab 10.

•

Meninjau keabsahan penahanan: Sebuah sistem pemantau dapat dibentuk,
misalnya dengan menginspeksi hakim, untuk melakukan penelaahan terhadap
status hukum dari tahanan, dengan maksud untuk melepaskan mereka yang
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bisa dibebaskan dengan jaminan, mereka yang telah ditahan melewati batas
waktu wajib penahanan pra-ajudikasi, mereka yang telah menyelesaikan
hukuman tetapi belum dibebaskan dan mereka yang memenuhi syarat untuk
sanksi non-penahanan dan bukan penjara. (Lihat bagian II, Bab C, sub bab 5
dan bab E, sub bab 4).
Aktor-aktor kunci: Anggota DPR, pembuat kebijakan, otoritas penjara dan otoritas
peradilan.
2.2. Pengurangan dampak kepadatan penjara
Berikut ini langkah-langkah untuk mengurangi dampak kepadatan penjara dan
mengurangi kepadatan ruang dalam penjara yang bisa diambil:
Memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara
•

Tahanan yang dipilih dapat ditransfer ke penjara dengan tingkat keamanan
yang lebih rendah, untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan dalam penjara
dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi.

•

Penggunaan program pembebasan dini semaksimal mungkin dan cuti
hukuman bisa dipertimbangkan

Memaksimalkan kapasitas dalam masing-masing penjara
•

Semua bangunan yang bisa menampung tahanan bisa diperiksa dan kondisinya
diperbaiki agar layak menjadi tempat tinggal memastikan bahwa tindakan
ini tidak mengkompromikan standar minimum kunjungan, akses kelayanan
kesehatan atau layanan penting lainnya.

•

Tahanan bisa disebarkan dalam penjara dengan lebih bijaksana

•

Tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur
susun dapat diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel
dan asrama

Melindungi kesehatan fisik dan mental tahanan
•

Waktu yang dihabiskan tahanan di luar sel bisa ditingkatkan, dengan
menghabiskan waktu semaksimal mungkin di udara terbuka

•

Pompa air bisa ditingkatkan untuk memfasilitasi akses, sistem ventilasi
bisa diperbaiki, fasilitas dan perlengkapan memasak, serta sistem distribusi
makanan bisa ditinjau dan diperbaiki, bila mungkin, dan kerja sama dengan
penyedia layanan kesehatan lokal dan LSM bisa ditingkatkan dalam penyedian
perawatan kesehatan.

•

Kontak tahanan dengan keluarga ditingkatkan, bila mungkin, untuk
melindungi kestabilan mental mereka. Sebagai aturan umum, dan dengan
mempertimbangkan keamanan tindakan pencegahan apapun yang mungkin
perlu digunakan, otoritas penjara didorong bukan untuk mencegah keluarga
menyediakan makanan bagi para tahanan untuk memperbaiki menu yang
mungkin telah disepakati karena faktor kepadatan penjara.
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•

Melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan menghasilkan
makanan

•

Jumlah tahanan yang mendapat manfaat dari kerja, pendidikan dan program
pelatihan kejuruan bisa ditingkatkan dengan menggunakan fasilitas secara
bergantian

•

Menyediakan pekerjaan di luar penjara bisa menjadi cara yang baik untuk
mengurangi tekanan di dalam penjara waktu siang hari.

Memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk memastikan layanan penting
minimum
•

Untuk mengatasi kekurangan staf, otoritas penjara dapat mengidentifikasi
dan memprioritaskan fasilitas dan layanan penting dalam penjara yang paling
mempengaruhi tahanan dan atas dasar itu memutuskan fungsi mana yang
sangat penting bagi staf untuk dijalankan dan menghentikan fungsi yang tidak
penting untuk sementara.

•

Sistem dan layanan harus secara teratur dipantau untuk memastikan keduanya
digunakan dengan kemampuan maksimal.

•

Tindakan dapat diambil untuk meningkatkan kerja sama dengan organisasi
masyarakat dan mendorong akses mereka ke penjara untuk melakukan
kegiatan yang bertujuan untuk mendukung para tahanan dan meningkatkan
rehabilitasi mereka.

Meningkatkan ketersediaan dan pelatihan staf
•

Menyusun ulang jadwal staf dapat membantu penggunaan staf yang tersedia
secara maksimal.

•

Melatih staf untuk mengenali tanda-tanda siaga, yang menunjukkan adanya
peningkatan ketegangan atau kecemasan tahanan, dapat dipertimbangkan,
untuk mencegah gangguan.

Meningkatkan komunikasi
•

Dalam rangka untuk mengurangi ketegangan dan kemarahan, penting untuk
meningkatkan saluran komunikasi dengan tahanan dan memberitahukan pada
mereka tentang tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang
paling mendesak.

•

Demikian pula, penting untuk mendorong dan mendukung staf, menunjukkan
bahwa manajemen menghormati mereka dan menghargai keadaan sulit yang
harus mereka atasi.

Mencegah korupsi
•

Karena peningkatan risiko praktik korupsi disaat penjara menghadapi
masalah kepadatan, disarankan untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya
keuangan dan mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi dan mencegah
korupsi. (Lihat bagian II, Bab G, sub bab 1)

Aktor kunci: Otoritas penjara

BAGIAN II

STRATEGI UNTUK MENGURANGI KEPADATAN DI PENJARA

3.

Strategi jangka pendek hingga menengah

3.1. Meningkatkan mekanisme kerja sama antara lembaga peradilan pidana
•

Mekanisme kerja sama antara lembaga peradilan pidana dapat dibentuk atau
diperkuat untuk mengatasi penyebab penundaan dalam proses peradilan
pidana, sehingga penumpukan kasus dapat diatasi secara sistematis dan
tekanan pada penjara berkurang oleh aksi bersama. (Lihat bagian II, Bab C,
sub bab 2)

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan dan lembaga peradilan pidana
3.2. Menyederhanakan dan Mempercepat Proses Peradilan Pidana
•

Sebuah tinjauan menyeluruh dari pelaksanaan proses peradilan pidana,
termasuk prosedur administrasi pengadilan, dapat dilakukan, untuk
mengidentifikasi apakah mereka dapat disederhanakan, dengan pertimbangan
diberikan pada reformasi prosedural hukum dan mengurangi praktek-praktek
birokrasi apapun yang menyebabkan penundaan yang berlebihan. (Lihat
bagian II, Bab C, sub bab 3).

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan, Pembuat undang-undang dan lembaga peradilan pidana
3.3. Meningkatkan akses ke bantuan hukum
•

Melakukan perhitungan untuk memperkuat kerjasama dengan penyedia
layanan bantuan hukum non-negara dengan menggunakan pendekatan
yang komprehensif, misalnya dengan mendorong pembentukan pusat-pusat
yang memberikan layanan bantuan hukum yang dikelola oleh pengacara
dan paralegal, dan dengan menandatangani perjanjian dengan masyarakat
hukum dan asosiasi pengacara, klinik hukum universitas, dan organisasi nonpemerintah dan lainnya untuk menyediakan layanan bantuan hukum. (Lihat
bagian II, Bab D).

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan, lembaga peradilan pidana, layanan bantuan hukum
3.4. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi durasi penahanan praajudikasi
•

Langkah-langkah yang akan diambil mungkin termasuk menetapkan batas
waktu wajib pada penahanan pra-ajudikasig, menyiapkan sistem pemeriksaan
pengadilan untuk memantau pelaksanaan undang-undang yang berkaitan
dengan penahanan, termasuk batas waktu wajib, dan memperkenalkan
pengadilan bergerak, bila sesuai, untuk memastikan bahwa tahanan praajudikasi diadili tanpa penundaan. (Lihat bagian II, Bab E, sub bab 4).

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan, Pembuat undang-undang, otoritas peradilan dan otoritas
penjara
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3.5. Memperhitungkan kapasitas penjara dalam pelaksanaan penahanan praajudikasi dan hukuman penjara
•

Pertimbangan dapat diberikan pada pelarangan, dalam hukum dan praktek,
penahanan orang-orang di penjara di mana standar yang dapat diterima secara
internasional dan nasional dalam hal akomodasi dan perawatan mereka tidak
dapat diberikan karena faktor kepadatan. (Lihat bagian II, Bab B, sub bab
7).

Aktor Kunci: Pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan peradilan
3.6. Meningkatkan kapasitas penjara
•

Bergantung pada hasil dari penilaian awal dan konsultasi dengan para
pemangku kepentingan, mungkin ada kebutuhan untuk mempertimbangkan
penambahan kapasitas penjara sebagai langkah jangka pendek hingga jangka
menengah, sedangkan strategi lain untuk mengurangi hukuman penjara
dikembangkan dan diterapkan.

•

Kecuali kalau ada kebutuhan yang jelas terhadap perluasan kapasitas penjara,
dengan pertimbangan yang diuraikan dalam bagian II, Bab H, sub bab 1 dan 2,
langkah-langkah yang berfokus pada pengembangan respon peradilan pidana
yang tepat mungkin mencukupi.

•

Jika keputusan untuk meningkatkan kapasitas penjara diambil, pertimbangan
berikutnya akan menilai apakah peningkatan kapasitas di penjara yang sudah
ada, dengan intervensi arsitektur kecil, atau pembangunan penjara baru
diperlukan. (Lihat bab H, untuk panduan lebih lanjut).

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan, lembaga peradilan pidana, lembaga/departemen yang
memberi layanan dalam penjara, otoritas penjara
4.

Strategi jangka menengah hingga panjang

4.1. Membangun mekanisme bantuan hukum yang berkelanjutan dan efektif
•

Pendanaan mekanisme bantuan hukum dapat ditingkatkan dan pertimbangan
dilakukan untuk membuat sebuah otoritas bantuan hukum dan diversifikasi
penyediaan bantuan hukum selanjutnya. (Lihat bagian II, Bab D).

Aktor Kunci: pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, otoritast peradilan pidana dan
penyedia bantuan hukum
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4.2. Mengurangi penahanan pra-ajudikasi
•

Langkah-langkah legislatif dan praktis dapat diambil untuk mengurangi
penangkapan sewenang-wenang, meningkatkan kemungkinan untuk
mengalihkan kasus-kasus yang sesuai dari sistem peradilan pidana, melarang
penggunaan penahanan pra-sidang dalam beberapa kasus dan menghapus
kewajiban untuk penahanan pra-ajudikasi dalam kasus lain, dan dengan
meningkatkan kemungkinan alternatif lain selain jaminan uang. (Lihat bagian
II, Bab E, sub bab 1 dan 2)

Aktor Kunci: pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, penegak hukum, pejabat
peradilan pidana
4.3. Memperkenalkan dan meningkatkan penggunaan alternatif penjara
•

Undang-undang dapat ditinjau untuk memastikan bahwa ia mencakup
berbagai sanksi non-penahanan, cocok untuk berbagai jenis pelanggaran, dan
berlaku untuk perkara individual. (Lihat bab F).

•

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dan direvisi
untuk memastikan bahwa hukuman non-penahanan tepat sasaran dan bahwa
persyaratan yang menyertainya tidak perlu rumit atau tidak tepat, untuk
memastikan bahwa tujuan keadilan terpenuhi dan bahwa mereka mengarah
pada pengurangan populasi penjara. (Lihat bab F).

•

Langkah dapat diperkenalkan untuk mendorong pengadilan menggunakan
hukman non-penahanan dalam menanggapi pelanggaran tertentu atau bukan
hukuman penjara singkat, dengan mempertimbangkan kerentanan, kebutuhan
dan keadaan dari pelaku. (Lihat bab F).

•

Sistem pembebasan bersyarat dini dapat ditinjau dan diperbaiki, dengan
pengenalan pada proses pengambilan keputusan yang lebih baik, investasi
dalam perekrutan dan pelatihan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas
pengawasan pelaku saat pembebasan bersyarat dini, tinjauan dan modifikasi
syarat yang melekat pada pembebasan, pengurangan hukuman penjara sebagai
respon terhadap pelanggaran syarat, antara lain, diatur dalam bab F, sub bab
5.4.

•

Situasi pelaku dengan ketergantungan narkoba dan pelaku dengan kebutuhan
perawatan kesehatan mental dapat diberikan perhatian khusus, dan alternatif
untuk hukuman penjara dengan pilihan perawatan yang tepat dan sukarela di
masyarakat dapat diperkenalkan atau ditingkatkan. (Lihat bab B, sub bab 8
dan 9; bab F, sub bab 6).

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan, otoritas peradilan pidana dan lembaga penelitian nasional
terkait
4.4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
•

Inspeksi penjara internal dapat digunakan sebagai kesempatan untuk menilai
tingkat kepadatan di sistem penjara dan penjara individu, serta mungkin justru
menyebabkan kepadatan tersebut, dan mengambil tindakan yang tepat untuk
mengatasi masalah yang dihadapi. (Lihat bagian II, Bab C, sub bab 5).
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•

Transparansi penjara dapat ditingkatkan dengan bekerja sama dengan badanbadan internasional, regional dan nasional yang bertanggung jawab untuk
memantau penjara dan upaya dapat diintensifkan untuk memerangi korupsi
dalam sistem peradilan pidana. (Lihat bagian II, Bab C, sub bab 5).

Aktor Kunci: Pembuat undang-undang, pembuat kebijakan dan otoritas pemberi hukuman
•

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan alternatif hukuman penjara, investasi
yang memadai dalam struktur administrasi, perekrutan dan pelatihan badan
pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan sanksi nonpenahanan dan langkah-langkah dan layanan di masyarakat, seperti perawatan
kesehatan mental, pengobatan ketergantungan narkoba dan layanan kesehatan
lainnya, serta kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan, perlu
dibuat.

•

Mekanisme kerja sama antara semua instansi yang bertanggung jawab untuk
memberikan dan mengawasi sanksi perlu dibentuk. (Lihat bab F)

Aktor Kunci: Pembuat kebijakan, lembaga peradilan pidana, lembaga yang memberikan
pelayanan kesehatan, pengobatan ketergantungan narkoba dan layanan lainnya di
masyarakat
5.

Strategi jangka panjang

5.1. Tinjauan dan revisi kerangka legislatif
•

Sebuah tinjauan dan revisi undang-undang peradilan pidana dapat dilakukan
yang mungkin termasuk dekriminalisasi pelanggaran tertentu, peningkatan usia
pertanggungjawaban pidana dan pengembangan sistem peradilan anak yang
bertujuan untuk mengurangi pelembagaan anak-anak, pengurangan panjang
hukuman, tinjauan dan pembatasan jumlah pelanggaran yang membawa
hukuman seumur hidup, pencabutan hukum hukuman minimum wajib
secara keseluruhan atau sebagian, mengembangkan metode hukuman nonpenahanan dan pengalihan lainnya, memungkinkan lebih banyak wewenang
yang dimiliki hakim dalam meninjau kebijakan pengendalian narkoba dan
mengubahnya dengan maksud untuk mengurangi hukuman penjara bagi
pelaku pidana kecil, antara lainnya. (Lihat bagian II, Bab B).

Aktor Kunci: pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
5.2. Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan Pidana
•

Tindakan dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana,
dengan membangun kapasitas aktor peradilan pidana, meninjau dan merevisi
prosedur perekrutan dan praktek dan kriteria untuk mengevaluasi kinerja dan
dengan mengalokasikan dana yang memadai untuk administrasi peradilan
pidana. (Lihat bagian II, Bab C, sub bab 1).

Aktor Kunci: pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
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5.3. Penelitian dan pengelolaan data untuk strategi dan kebijakan berbasis
bukti
•

Tindakan dapat diambil untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana
menghasilkan data yang relevan secara berkelanjutan untuk menginformasikan
pengembangan kebijakan, termasuk dengan pembentukan dan peningkatan
sistem pengelolaan data tahanan.

•

Tindakan dapat dilakukan untuk menghasilkan data yang sama di bidangbidang lain yang terkait tanggung jawab pemerintah, seperti kebijakan
kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan, sehingga kebijakan yang
komprehensif dan holistik dapat dikembangkan untuk mengurangi faktorfaktor yang dapat berkontribusi terhadap pengucilan sosial dan perilaku
kriminal, untuk mengurangi hukuman penjara dalam jangka panjang. (Lihat
bagian II, Bab A, sub bab 1 dan 3).

Aktor Kunci: pembuat kebijakan, lembaga peradilan pidana, lembaga riset nasional
5.4. Memanfaatkan dukungan pubik untuk reformasi
•

Data yang dihasilkan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan juga dapat
digunakan untuk meningkatkan kesadaran para politisi dan masyarakat dan
untuk memulai debat publik tentang penggunaan penjara, biaya dan dampak
dari hukuman penjara pada individu, keluarga, masyarakat, tentang bagaimana
cara terbaik untuk mencapai keseimbangan antara langkah penahanan dan
non-penahanan, dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan strategi untuk
mengurangi kepadatan di penjara.

•

Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dapat
mencakup pembentukan mekanisme untuk bekerja sama dengan media.
(Lihat bagian II, Bab A, sub bab 3 dan 4).

Aktor Kunci: pembuat kebijakan dan lembaga peradilan pidana

193

TERMINOLOGI
Accused (terdakwa): Seseorang yang telah didakwa atau diduga telah melakukan
pelanggaran
Acquittal (pembebasan): Pelepasan terdakwa setelah vonis tidak bersalah
Adjudication (Peradilan): Proses hukum penyelesaian sengketa. Pengumuman resmi
maupun pembacaan putusan atau keputusan dalam proses pengadilan; juga penilaian
atau keputusan yang diberikan.
Arrest (pengangkapan): penjemputan atau penahanan paksa; penggunaan kekuasaan
untuk merampas kebebasan seseorang; pengambilan atau penahanan seseorang dalam
tahanan oleh otoritas hukum, khususnya, sebagai tanggapan atas tuduhan pidana.
Bail (jaminan): Mekanisme hukum yang digunakan sehingga orang yang dituduh
melakukan kejahatan dapat dibebaskan dari tahanan sebelum kasus mereka diselesaikan
jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa terdakwa
kembali ke pengadilan untuk diadili. Syarat ini biasanya melibatkan pemberian sejumlah
uang sebagai jaminan pada pengadilan, yang dapat disita negara harus bila terdakwa
tidak kembali ke pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan.
Charge (dakwaan): Sebuah tuduhan resmi terhadap seseorang
Conviction (keputusan): Hasil dari penuntutan pidana yang disimpulkan dalam penilaian
bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan.
Crime prevention (Pencegahan tindak pidana): Berbagai pendekatan yang mencegah (atau
mengurangi) kejahatan. Mungkin termasuk pembangunan sosial, integrasi masyarakat,
pembaharuan perkotaan dan bekerja dengan orang-orang tertentu yang diketahui
rentan terhadap kejahatan, atau mungkin melakukan pelanggaran, termasuk pelaku
dan mantan pelaku.
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Criminal justice system (Sistem peradilan pidana): Praktek-praktek dan lembaga pemerintah
yang diarahkan untuk menjunjung tinggi keselamatan publik, menegakkan hukum dan
menjalankan keadilan.
Decriminalization (Dekriminalisasi): Penghapusan perilaku atau kegiatan yang terkait
hukum pidana; Dekriminalisasi mungkin termasuk pengenaan sanksi dari jenis yang
berbeda (perdata) atau penghapusan semua sanksi. Hukum lainnya (non-pidana)
kemudian dapat menata perilaku atau kegiatan yang telah dilegalkan
Defendant (tersangka): Orang yang diadili atau akan menerima hukuman
Depenalization (Depenalisasi): Sebuah pengurangan sanksi pidana yang perintahkan
oleh hukum untuk pelanggaran tertentu.
Judicial authority (otoritas peradilan): Pengadilan, hakim atau jaksa penuntut umum.
Imprisonment (hukuman penjara): Dalam Panduan ini istilah "hukuman penjara" telah
digunakan untuk merujuk pada perampasan kemerdekaan di semua tempat penahanan,
termasuk dalam fasilitas penahanan pra-ajudikasi dan penjara. Seringkali istilah ini
digunakan untuk merujuk kepada perampasan kemerdekaan menyusul hukuman yang
diberikan, di penjara.
Imprisonment rate (Tingkat hukuman penjara): Jumlah tahanan per 100.000 dari populasi
umum.
Mitigation (Keringanan): mengurangi hukuman.
Life sentence (Hukuman seumur hidup):
Berikut ini adalah tiga jenis utama dari hukuman seumur hidup:
•

Hukuman ‘seumur hidup’ atau jangka panjang dengan penentuan jumlah
tahun, setelah itu tahanan dilepaskan tanpa pembatasan lebih lanjut.

•

Hukuman ‘seumur hidup’ selama jumlah tahun minimum, setelah itu, pada
titik tertentu yang telah ditetapkan, tahanan dapat dipertimbangkan untuk
dibebaskan.

•

Hukuman penjara hingga kematian (alami), tanpa kemungkinan
pembebasan (LWOP), dan/atau dengan kemungkinan (teoritis atau realisasi)
pengampunan.

Long-term sentence (Hukuman jangka panjang): Meskipun tidak ada definisi internasional
mengenai hukuman jangka panjang, menurut Dewan Eropa ambang hukuman jangka
panjang adalah lima tahun atau lebih.
Mandatory minimum sentence (Hukuman minimum wajib): Hukuman minimum wajib
mengacu pada hukuman tetap yang wajib diberikan kepada seseorang yang dihukum
karena kejahatan oleh hakim, terlepas dari kesalahan dan faktor keringanan lainnya
yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
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Occupancy rate (also known as population density) (Tingkat hunian dan juga dikenal dengan
kepadatan populasi): Ditentukan dengan menghitung rasio jumlah tahanan yang ada
pada hari tertentu dengan jumlah tempat yang ditentukan oleh daya tamping resmi.
Offender (Pelaku): Seseorang yang melakukan pelanggaran
Official capacity or design capacity of a prison (Kapasitas resmi atau kapasitas desain
penjara): Jumlah tahanan yang dapat ditampung penjara sementara menghormati
persyaratan minimum, ditentukan terlebih dahulu, dalam hal luas lantai per tahanan
atau sekelompok tahanan termasuk ruang akomodasi. Kapasitas resmi umumnya
ditentukan pada saat penjara dibangun.
Operational capacity (Kapasitas operasional): Jumlah orang yang dapat ditampung di
penjara dengan rasa aman dan diperlakukan manusiawi setiap saat. Angka ini dapat
berubah dari waktu ke waktu bila ada perubahan yang terjadi di penjara dan saat
sumber daya berfluktuasi.
Paralegal: Seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada orang-orang mulai dari
memberikan informasi tentang hukum dan prosedur pengadilan hingga memberikan
nasihat dan bantuan dengan masalah hukum. Paralegal akan mendapatkan pelatihan
tentang hukum tetapi tidak sampai ke tingkat pengacara yang berkualitas.
Pre-trial detainee or detainee (Tahanan pra-ajudikasi atau tahanan): Orang yang dituduh,
dirampas kebebasannya, yang belum menerima keputusan akhir (keptusan atau vonis
bebas) oleh pengadilan, sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Pre-trial detention (Penahanan pra-ajudikasi): Dalam Panduan ini istilah yang digunakan
untuk merujuk pada periode selama seseorang dirampas kebebasannya sebelum
peradilan, termasuk penahanan oleh polisi, hingga keputusan dari sidang pidana,
termasuk banding. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada periode setelah
perintah penahanan oleh otoritas peradilan, tidak termasuk periode awal penahanan
oleh polisi atau lembaga penegak hukum lainnya.
Prison (Penjara): Istilah "penjara" digunakan untuk merujuk kepada semua tempat
penahanan resmi dalam sistem peradilan pidana, menahan semua tahanan, termasuk
mereka yang ditahan selama investigasi kejahatan, sambil menunggu sidang, setelah
keputusan dan sebelum dan setelah hukuman dijatuhkan. Istilah ini tidak mencakup
pusat penahanan yang menahan orang yang ditahan karena status cacat imigrasi
mereka.
Prison density (Kepadatan penjara):Lihat Occupancy rate.
Prisoner (Tahanan): Istilah "tahanan" digunakan untuk menggambarkan semua orang
yang ditahan di tempat penahanan, termasuk orang dewasa dan remaja, selama
penyelidikan kejahatan, sambil menunggu sidang, setelah keputusan dan sebelum dan
sesudah hukuman. (Dalam terbitan lain istilah ini juga digunakan untuk merujuk secara
eksklusif terhadap orang-orang yang telah dihukum karena pelanggaran dan dijatuhi
hukuman penjara).
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Prosecution (Penuntutan): Lembaga atau melakukan proses pidana terhadap seseorang.
Rehabilitation (Rehabilitasi): Sebuah konsep yang luas dimana faktor-faktor yang
mendasari sebab tindakan kriminal ditangani dan kemungkinan pengulangan tindak
pidana berkurang, sering digunakan secara bergantian dengan reintegrasi atau
pengobatan.
Re-entry: Proses dimana tahanan siap untuk kembali ke masyarakat ketika dia telah
menjalani hukuman penjara.
Reoffend (Pengulangan tindak pidana): Ketika pelaku melakukan kejahatan baru setelah
didakwa dengan pelanggaran sebelumnya.
Revocation (Pencabutan): Sebuah tindakan yang dilakukan oleh badan yang kompeten
seperti pengadilan, jaksa penuntut umum, otoritas penjara atau lembaga pembebasan
bersyarat dalam menanggapi pelanggaran terhadap syarat yang menyertai langkah nonpenahanan. Ini mungkin melibatkan pelanggaran baru atau pelanggaran syarat teknis
lainnya.
Sanction (Sanksi): Hukuman untuk pelanggaran pidana.
Social reintegration (Reintegrasi sosial): Reintegrasi sosial tahanan dan mantan tahanan
mengacu pada proses dimana mereka membangun kembali kehidupan mereka setelah
bebas dengan cara yang positif dan dukungan yang diberikan kepada mereka selama
proses ini, sehingga mengurangi kemungkinan mereka melakukan pengulangan tindak
pidana.
Status penalties (Hukuman status): mengingkari hak-hak pelaku dalam masyarakat.
Hukuman semacam itu mungkin, misalnya, mencegah seseorang yang terbukti
melakukan penipuan untuk menduduki posisi kepercayaan sebagai pengacara atau
direktur sebuah perusahaan. Mencegah dokter yang dihukum karena malpraktik medis
untuk terus menjalankan praktek kedokteran.

Langkah non-penahanan dan sanksi
Absolute discharge (Pembebasan penuh): Pembebasan penuh adalah istilah hukum untuk
tindakan pengadilan yang membatalkan dasar yang mendasari kasus dalam jenis pidana
dan beberapa gugatan perdata. Definisi sebenarnya dari jenis pembebasan ini berbeda
secara yurisdiksi. Dalam kasus-kasus pidana dalam banyak yurisdiksi, pembebasan
penuh adalah pemberhentian kasus yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa
yang tidak bersalah yang telah diputuskan tidak bersalah. Pengarh dari pembebasan
ini adalah untuk membuang keputusan pidana seolah-olah itu tidak pernah terjadi.
Catatan kriminal terdakwa ini dibersihkan dan itu seolah-olah dia tidak pernah
didakwa atas pelanggaran. Yurisdiksi tertentu menentukan pembebasan penuh dalam
kasus pidana berbeda. Di Inggris, misalnya, seorang terdakwa yang bersalah juga
dapat diberikan pembebasan penuh oleh pengadilan. Inggris mengijinkan pengadilan
membuktikan bahwa seseorang mungkin bersalah karena melakukan kejahatan tetapi
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hal tersebut tidak dalam kepentingan umum sehingga orang tersebut tidak perlu
dihukum atas perbuatannya. Dalam hal ini pembebasan pelaku bisa muncul pada
catatan kriminalnya.377
Caution (Peringatan): Peringatan yang diberikan menyusul pengakuan bersalah sebagai
alternatif penuntutan. Peringatan bisa bersifat sederhana atau bersyarat. ‘Peringatan
sederhana’ digunakan untuk menangani dengan cepat dan hanya dengan mereka
yang melakukan pelanggaran ringan dan itu bukan termasuk hukuman pidana, tetapi
biasanya akan dicatat pada basis data kepolisian. ‘Peringatann bersyarat’, orang tersebut
harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menerima peringatan tersebut dan untuk
menghindari penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan. Sama seperti peringatan,
tapi bukan keputusan.
Community service order (Perintah pelayanan masyarakat): Hukuman yang dijalankan
disajikan dalam masyarakat di mana pelaku melakukan pekerjaan yang tidak dibayar
yang bermanfaat bagi masyarakat, di bawah pengawasan.
Compensation (Kompensasi): Sebuah sanksi atau tindakan yang mewajibkan pelaku
untuk memberi ganti rugi padai korban.
Conditional discharge (Pembebasan bersyarat): Pembebasan pelaku tanpa hukuman
dengan syarat bahwa ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka
waktu tertentu. Jika tindak pidana dilakukan pada waktu itu maka pelaku juga dapat
dihukum karena pelanggaran persyaratan pembebasan.
Discharge (Pembebasan): Pelaku didapati bersalah atas pelanggaran dan keputusan
bersalah muncul pada catatan kriminalnya, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang
dilakukan (pembebasan penuh), atau tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan
selama pelaku tidak melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu (pembebasan
bersyarat).
Diversion (Pengalihan): Sebuah prosedur administrasi yang memungkinkan pelaku
tertentu mengambil jalan pintas dalam sistem peradilan pidana resmi untuk menghindari
penuntutan dan keputusan lebih lanjut dengan berpartisipasi dalam, misalnya, proses
mediasi atau program pengobatan, atau dengan kompensasi korban.
Deferred sentence (Hukuman penangguhan): Keputusan diambil untuk tidak menjatuhkan
hukuman dengan syarat bahwa pelaku melakukan beberapa tindakan, seperti menjalani
perawatan untuk ketergantungan alkohol, ketergantungan narkoba atau menerima
konseling psikologis. Tergantung pada hasil, pelaku mungkin tidak menerima hukuman
formal, dan kemudian, tergantung pada yurisdiksi, tidak ada catatan kejahatan permanen
akan dibuat.
Electronic monitoring (Alat pemantau elektronik): metode pengawasan atau melacak
mereka yang dibebaskan sambil menunggu sidang, atau sebagai sarana menegakkan
berbagai hukuman yang dilaksanakan dalam masyarakat, serta dalam kaitannya
dengan pembebasan dini. Terdakwa atau pelaku memakai tag atau gelang elektronik di
377

http://www.wisegeek.com/what-is-an-absolute-discharge.htm
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pergelangan kaki atau pergelangan tangan yang memberitahu layanan pemantau jika
orang tersebut hilang selama jam malam.
Fine (Denda): Sebuah keputusan pengadilan yang mewajibkan pelaku membayar
sejumlah uang pada pengadilan sebagai hukuman atas pelanggaran mereka.
Half-way house (Rumah singgah): Sebuah tempat tinggal, biasanya dijalankan oleh
layanan masa percobaan atau penjara, yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan
antara kehidupan di penjara dan kehidupan dalam masyarakat.
Mediation (Mediasi): Sebuah cara menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan
antara pelaku dan korban. Layanan ini dapat diberikan oleh layanan masa percobaan
atau organisasi masyarakat sipil atau organisasi pendukung korban.
Non-custodial measures (Langkah non-penahanan): Persyaratan yang dikenakan pada
terdakwa dengan maksud menghindari penahanan praperadilan. Mungkin termasuk:
usaha untuk tampil di hadapan pengadilan jika diwajibkan; tidak mengganggu saksi;
melapor secara berkala kepada polisi atau pihak berwenang lainnya; patuh pada alat
pemantau elektronik dan/atau jam malam atau penyerahan paspor.
Non-custodial sanctions (Sanksi non-penahanan): Hukuman pengadilan yang dijalankan
pelaku di masyarakat bukan di penjara. Melibatkan beberapa pembatasan kebebasan
melalui pengenaan syarat dan kewajiban seperti kehadiran di program konseling atau
pengobatan dan pengujian narkoba.
Parole or early conditional release (Pembebasan bersyarat): berarti pembebasan awal tahanan
yang dihukum di bawah syarat pasca-pembebasan yang diindividualkan. Hal ini dapat
bersifat wajib ketika itu terjadi secara otomatis setelah periode minimum atau jumlah
hukuman tetap telah dijalankan atau bisa bersifat diskresioner ketika keputusan harus
dibuat apakah akan membebaskan seorang tahanan secara bersyarat setelah periode
tertentu hukuman telah dijalankan. Pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat selalu
disertai dengan syarat umum bahwa tahanan harus menahan diri terlibat dalam tindak
kriminal. Namun, hal ini tidak selalu menjadi satu-satunya syarat yang dikenakan.
Syarat lain dapat diterapkan pada tahanan, hingga ke tingkat bahwa syarat tersebut
tepat untuk keberhasilan reintegrasi sosialnya.
Remission (Remisi): Remisi hukuman merupakan bentuk pembebasan tanpa syarat.
Remisi biasanya diberikan secara otomatis setelah jumlah hukuman tetap telah
dijalankan, bisa juga jangka waktu tetap yang dipotong dari hukuman. Kadang-kadang
remisi dibuat bergantung pada perilaku yang baik di dalam penjara dan bisa ditarik atau
dicabut jika tahanan tidak berperilaku baik atau melakukan pelanggaran disiplin.
Restorative justice (Peradilan restoratif): Proses yang memberikan kesempatan pada korban
untuk memberitahu pelaku tentang dampak kejahatan mereka, untuk mendapatkan
jawaban atas pertanyaan mereka dan menerima permintaan maaf, dan memberikan
kesempatan pada pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan untuk
melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Peradilan restoratif dapat
terjadi sebagai alternatif untuk penuntutan atas kejahatan yang kurang serius, ketika
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pelaku mengaku bersalah di pengadilan tapi sebelum hukuman, setelah hukuman, di
penjara atau di masyarakat.
Suspended sentence (Penangguhan hukuman): Bila hukuman penjara dibacakan tetapi
pelaksanaannya ditangguhkan selama satu periode dengan syarat atau persyaratan
yang ditetapkan oleh pengadilan. Ada dua jenis hukuman yang ditangguhkan. Seorang
hakim mungkin tanpa syarat membebaskan terdakwa dari semua kewajiban dan
pembatasan. Sebuah hukuman tanpa syarat yang ditangguhkan mengakhiri keterlibatan
sistem peradilan dalam hal ini dan terdakwa tidak memiliki hukuman untuk dijalankan.
Namun, keputusan pidana terdakwa akan tetap menjadi bagian dari catatan publik.
Seorang hakim juga dapat memberikan hukuman bersyarat yang ditangguhkan. Jenis
hukuman yang menangguhkan eksekusi hukuman selama terdakwa menunjukkan
perilaku baik. Sebagai contoh, jika seseorang dihukum karena mengutil untuk pertama
kalinya, hakim bisa menjatuhkan tiga puluh hari penahanan sebagai hukuman dan
kemudian menangguhkan penjara dengan syarat bahwa terdakwa tidak melakukan
tindak pelanggaran hingga tahun berikutnya. Setelah tahun berlalu tanpa insiden,
hukuman dibatalkan. Namun, jika terdakwa melakukan kejahatan lain, hakim berhak
untuk mencabut penangguhan dan mewajibkan terdakwa menjalnkan masa tiga puluh
hari di penjara.
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